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IWiNSTYTUT WŁÓKiENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zumówwnia:

Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. H ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. l”rawo zamówień publicznych

Znak sprawy; KFZP-236-221$

Lódź, 12.07.2018 F.
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I. N:,zy:, (tli-oto) unit odrc z:iiIIowiajaceii

I ost lut W lókicuri ulwa

tu. l;rzetinska 5/15

92— 03 Lodz.

tel. 042(i l—n3— 101

I Lk O 42 (i79—26—3 X

ReLou 00005023”)

VAT Ul l”L 724—0(U)—On—M

odziiiy pracy: od ponicdzalku (In piatkuu, od 7.30 do 5.. (0.

I I. lnu tutizieleitia z:imowienia.

I. Niniejsze posWpowanie piowtdzouie jCs W lfl”l)IC przetargu nieograniczonego na podstuwe art. N i iat.

ustawy” z (łOił 29 stycznia 2004 i. Prawo Zutnówien PLuhliuenyeIu (tekst jednohty t.i. l)z(J.201 7 poz. 1579

ZWiIIICI dalej ..lIst,lwi tVI”” (Wit aktów wykonawczych wytiunyuli Hi! Cl podstawie.

2. W zakresie nieurcgtulowanym niniejsza Specy libacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej

..S I WZ””, zasuosowitiue iu1aii przepisy Llst;iwy i”ZP.

3. Walose zmli\WienIa 11W przekriicz8 równowartosci kwoty określonej w pr”episac wykouiawczyuli

wydanych na podtawie art. I I ust. X ustawy t”ZP.

111. Opis przeIniioIii zaiiiowie,ihi.

I. Srodek wi;żiey—wmlna dyspersja polimerii estrów kwasu iiiryIowcĘo — wodny roztwór żywicy

akrylowej O pirainetiteli:

- ęs(ość (20°C) 1,04-1,0% g/cnI1

- lepkość (23°C) 15-3SrnPa - s

— zawartość siiI)siiI,eji Staluj ca. 38—52%

- pil 3,0-5,0

— Ilość; 40 000 kg

lerituni ejlizacji sukcesywnych dostiw nie libie być dluz,,,”y ni, 14 dni od daty /I(lJCIiiiI /ainowicnia

Wanmki plaltuosci: ni urnuuii 30 d,ti, jnaksinui,n 60 doi od daty wystawienIa Uiktury /LuluiLwwiaceutlu.

I)o kIfllej dostawy należy dolączyć swi;ttlectwo jakosci/itest lub dokunicii( potwierdzający jbosiadtIiie

N steniu Za1ww nieiiiii „Jakości

Wraz t Ofertą WykonaWcy 54 zOl)O%Yiijzani dostarczyć na swój koszt co litij ni niej 100 L. (uferowanego

środka wiązacego W celt, dokonania prohy teclitioloiie,”uiei, co pozwoli na .twierdieuiie i,dno ci wyrobu

hut IlIIL0 Z Wyłuł(L_ Lilii / tui tu Itt(? okrt%knl tJfl tltkl)\Wlt I itd JONIkOUt N 0db I w ił tej) 1) I/

Ocene Y1OdilOścl zaoterowanceo produktu z charakterystyka przedmiotu zamowienia.

Miejsce dcistitrcieni;t środka Wia!1ue10 yez;itezcmneo ca prok 92— 03 I ód,. ul I rzeuińka J 3

W przypadku, dy produkt na dokonanie prób nie zostanie dostarczony liii) wynik

przeproli idzonycb prób techuioIo!zicznych nie potwierdzi, że okrowany produkt speinia ww.

w4”ni;lgania Zaituawiającego olerta Wykonawcy zostanie titlrzucotia.

\k”yruib linal,uy jest wltikiiiuiu pioduknwiuia w Instytucie Wlćkie,iniclwa według \ViiL5ilCj tech,ioloei.

powstila poprzez napawanie WIOkMhiiy wytwarzanej metoda etowania w”odrieiiti (wyir,”yuiiułośc na

ro,eiwanie — kierunek wzdluzny wynosi: > 80 N;Suin wg PN—IiN29073—3. l9)—łj IlIiesJailIuia wodnei

dyspcrHi sadzy i rodka wia/iceeo wodnej dyspersji polimeru esurów kwasu akrylowego Zaiiiawiijaey

yiiiug:u, 2ehy wyroh tiiialuiy pilw\t:ul\ w upali tu i) 0iLiOWiiiV rodk wiL/_ty j1etni ;iara:nNly

jakościowe gotowego \NYio{)u - wyli/y;ihulosci w/d(t2uuej na „t-r%unic ( 60 N ciii u PN—l \ „0

3:194)
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Zatu;iwiiiicy po ltrLtprflWattZeiliu filo!) tcyhnoluuicznycb ()f(rt”Sli ililSe „i”odka WiifZCegl) — wodnej
dyspersji polimeru estrńw kwasu akrylowego IllIlliesiohlej na I nr włukniny niezbędnej tło (ego, aby
lśiimpozyt w”lńkninowy produkow”;any W Instytucie Wlńkieniiictwa według własnej (ecltiiologiL spełnił
paraiiielr jukoscio%yy goi(i%%i”go n”yi”cihii — n”y(rzyniiloei wzdłużnej na zerwanie.

Następnie ustali cenę eFektywii; icti stkowa jako iloczyn niasy środka wi ifeego — w oiliwj tlyspersji
pnlinierti esirow kwasu akrylowego hlaniesionej na I iii włókniny I ceny I lś śi”tidka wiizcego.

2. Wykoiitwca zobowiiI/lll y jest zreiil iiwać Jaillwieii Ii! il /ISt(łiicll i wiruiikiclt op swyeh we wzorze
Lhiil(IW\ „IiIllOWiiC3”Ihi ZiiłicziiiIt nr tj do SIW!.

3. Wpolny Słownik i,mów cn Ci”V: 24.32.33.20—3 csiry kwasu iKl”yiowueo..
4. Zamawiiijaey nie doptiszeza iitiźliwosci składania olm”t czecitiwych.
5. Ziiiiawiaj;icy nie dopuszcz:i inozliwosci skiadauLi oku wariantowych.
6. Ziinawiijjcy nie przewiduje mozliwosci udzicłcnic” zalnowicil, ci których inota \Y uli. o7 ibl I pkt 7.

IV. Termin wykonania zainowienia.
Zunnawuajacy wymawt realizacji „1 nyieiiia W terminie — ti niicsiuiue 1k zac od daty /nwuiru lii umowy.

V. Warunki udziału w postępowa iii U.

O udzielenie zamówienia lilowi ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nic p dlcutaja wykluczeniu:

2) spclniajut warunki udzijlu w pOstełIOwahlutI dotyczauc:

ut) kompetencji lub uprawnień do pnnyadzciiia okreltiricj dziulłuiIi1(yia zawodowej:
Zamawiajacy nic staw Lm warunku w tym zakresie
1)) syt wiej I cki im „ni ic /1 iU lub li iaowej
!uilnawluijucy nic stuiwia wuii”unk u W tym zakresie
e) zdolności icchnieznej luf) zawodowej:

Wykonawca spelni waiuiick jc?chi wykaże. Ye ty okresie ostuilitich Ir,cch lat przed upływem tern: lnu sk ladan ia
ulen. ajeshl okres prowumdzeiiia dzialalności jc%t krótszy— W tyli) okresie. Wykonał i;ilciycic Ci) IlaillillielI dostutwc irticlka wia/;iccgo O wanloci ci) IluijlIlniej JOt) 000,00 zł brutto.

( /I) pl” „hi:, „irki iiti / „L \ li nik ).i „I li „S C(iii( „J li” I tok liIIii”IihiC/! :10±, Iii tk /7 iki /71 (li /ei”, L, „iii, S/uli! mu un
ii”nnnMoii” to/do/u ii jn”%IejuillInh/rl uy;i:”iu”j W u,z/nijch !Imliik”/i Iii: /1 \ /„io,iui;ij,j,i” /nr4m!i”
u-elf,! in. / n/i//Ac )il(;nl: pi:e: \ Ja i / u,A Iii/sA / : /17/,; II :„ :ec i,ij, )sk”/1 I „nil/ii)

2. /ullllunslui)ulcy moje, na kaz.dyni etapie postcpowuinua, u/nuic, że wykonawca nic poslada wyiiuiwmyth
zdolikiśu L cieli zaangazowanie zasohow leehlniczilychl lub zawodowych wykoiawuy W lilie przedsiewzięclul
gospodarcze wykoitaw cy noże uleć nceatywny wptyw na realizacje tal uówieiiia.

3. Wykonumwca rlii,że w cclii poiwicrdieii lii pciluaIlua waninkow, o których mowa w rozdz. \ . I . 2) lit, b—c
nullicis/ul MW! w slosowi;ych syiuaujutch oraz y ll(lhliesiL”niu 11(1 ki,iikrctiictiii /aluoWicnla, lub cgo cist 1,
polegać na zdolnościach lccłinic,nych łub zawodowych lub sytuacji Ihitulnsowci lub ckonoiiiczncj umycłi
podiiiiotow, iiicialcżn ie od chuiruikmeru prawnego łaczutcycli go Z li lii sio unkow pratyiiycłi.

4. !ainawiui jacy cdnoc,eśn ic in bonuje, iż „„tosOwilui ytuacta ti kiónij mowa w ikr 3 w yslulpl wylac.”iuc w
przypad ku kleił y:

I ) Wykonawca. któn” polega na zdolnościach łub sytuacji uiiiiych podnuotow udowodni zalnawuałaceluti,
że reali ujac zaiiiówiciiie, bcd2ic dyspollowal inczheclnyuii zasobamI tych ptdinuotów_ W s/czcr”olntiscl
pr/edslunk uiae zohowiazanie mych podii:otow do cąjdalliul itti do ysptizyci nueihediuyca za”—iihow
ioinzehy reałizuicti zailioWieiiiui.

2) Zamulwuajuicy oceni. ciy udoste1uiiamie wykonawcy przez uhle podlihuoty zdołnosci technie/ile lub
Lawo łowu lub uch sytuacja mallsowa 1db ekoiiumicziia, pozwahajui na wykazanie przez WtkllulaWce
pcłni cia wu,i”iinkow udz;ak w noMepowuiniti 01:1/ zbailui. ct nie zac!lo!a Wolice tego
poCminotu piąkt:wy w3 kl cit iliu. o ktoryeh ;:hiiw:i w art. 14 List. I pkt 12 23.

3) W odniesieniu do wariunkow dotyciacych wykształcenia. kwahiłkaeji zawodowych lub dtuwuadczcnia,
wykonawcy noga poleić na zdolnościach innych podinuotow. jcśłi podmioty te zreahizuma roboty
budowlane lub n”óuei. do rcal:zacłi ktorycli te zilolhhibci są wyiui,iwiie.

5 \%:yii; cv noga wsnołn ic ubiceac sic O udzielenie zaiiiw ci; ja. W takini przypadsu w ykoi:awcy
tislanawiuija pełnomocnika do reprezentowania cli W postepowaniu ti udzielenie zaihlowiehhiut albo
replezeiltowania W i zawarcia miiowy W sprawie /ailhL)wuemhia publicznego,
l”eimioihiocliicityo w iflfle 1 cihl:lej (iuryeinal lub kop::i poIw:”riłzona za /eotIlRi—c / oi”ygiLałcni pile!
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notariusza) milety dolaeiy Ć (10 otetty.

6. W pizypadkti wykonawców wspoliuc uhi, iiiie\eli s:e o udzielenie zattiowicnii. warunki okreslone

w pki 2) Iii. b—c ititisi .spelniać CL) i)ajl)lniej eden kO,iil\yCa satuOd!iCil)iL lub \kzysey wykonwey

kcznte.

ya. Zini:iwiiicy nie przewiduje wykluczeciia Wywn;iwcy na rn.dstawie art. 24 usi.5 ustawy PZP.

VI. Wykiz oświadczeń lub (lIll(IIIueIItóW, piitwierdzajcycIi spełnianie warunków udzialu W postępi*waniii

unit hiak podstaw %yyl%ltIc,LIiIiI.

1.)i.t oiwty każtt}” \yy otiawca litisi dołLiczyc ikttialne liii tlzien sM diiitia ofert osyiatlczeitia W z:ikrcsie

\yiizihilyit) \Y „iI:icznikti nr 2 I 3 dn SIWZ. lntbrni;icje zawarte w owi:idczeitiach bedi stanowić wstepne

pOt”yiCItl/.ti1iC. zC \yyl\onI\yci nie )t leca wykluczeniu oraz spetnia waruiiki udzkilti w potepiiwitun.

2. W prz” padku wspolitego ubiegania Nie O flhttlówienie przez WVkoiti\yców owiadczema o kiorycli ulowa W

roziz. VI. I niniejszej St WZ sk lada każdy z wykonaw ców wspólnie ubie.ajacych si O zamówienie.

Oswiadczeutua te iuiaja potwierdz:uc spelniaiue wzininkow udziatu w postepowziniu. brak podstaw wykluczenia

w zakresie, w któryi]t kazdy z wykoitawcow wykazuje spełnianie warunkow udzialu W postcpowailiu, brak

pod law wyk luc ze ma

3. Na żatlanie zzutuawiąjzucetLo. wykonawca. ktuury zarn lerza powierzyć ykOWiiile CZCCi iIlt1OWieIiia

podwykonziwcoin, W celu wykazania braku istnietlia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu W

(3< istepowan iti za wieszcza infnrniucje o tych pod wykonawcach.

4. Wykonawca, który powoluje sic na ziiohy innych podiuiiotów. w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie, w jakim powoluic sic na ich zasoby — warunków udziału

W postypo OHI (I za wieszcza in lormacje o tych l)odlliiotach.

5. Jeżeli wykonawca polegzi na zaobaclu lub sytuacji podmiotu Irzecictuo, pnzedstawia zobowi:izanie WOLO

podmiotu.

6. Lamawiaizicy przed udzieleniem zarnuwienlii, wezwie wykonawc, którcuw otćrta z siaki n;ujwyżcj oceniona.

do /io;cllia W wy?flaCzOI)yni, nic krotszyni niż_5 dni, leoninie aktualnych na dzien imienia nistepuiacych

oświadczeń lub dokumentów:

I ) Odpis z wlauciweuo rejestru lut) z centralnej ewidenc I I inibrunac I o dzialalnoc i ospodarczct. jeżel

o,drchne przepts) wytn:Waja W()isLi olćt ictestrU Itili cWidencji, w celu ?itit\%ueflI/L”liJii braku podstaw do

wykluczenia na podstawie o tri, 24 ust. 5 pkt I ustiiwy Pzl”

2) Wykaz dostaw, a w iriy tadku swiadczeii ok rcsciwyclu lub cizislyclt zówniez wykoil\ wautych,. w (1k <„es te

ostatnich 3 lat przed uplyweni terminu skladaniii ok”rt, o jeżeli utkre% prowadzenia tlii:iizilnosci jci

krótszy W tym okresie, wraz z podaniem ich wzirtoici_ przedmiotu. dat wykoutaitia I podnuiotow. ula

rzecz kuon cli dost:iw y zost: ly wykoi iane, oraz zalac,ei, etn dowodów okreslajacych C/\ te (lu)t:iw\

łoista y wy kotiziute lub są wy kony”w:ine należycie, spot”iadzoiuego „soditie z zakiezuj kern nr 5 do S I

Dowodami poiwierdzaiacym czy dostawy zostaly wykonane należycie sa:

— relercuicje bad,. one ok,kuuncniy wystawione przez podmiot, na rzecz kióreco tl()sta\y)” byk

wykonywane, a w przypadku swiadcien okresowych lub ciaglycli Sa wykonywane.

Je,eII z uiasadii ioncj pr/yczytiy (I obiektywnym charakterze Wykonawczi nie jest w stan je uzyskać tyc li

dokumentów, Wykonawca sk łada owiadezen je.

W przypadku wiadezeu\ okresowych lub ciaelych nadal wykonywanych rekrencje badż, tnne dokwncnty

potwicrdzzijace ich iiaieiyte wykonywanie powinny być wy ditne nie wczeiiiej niżi flhieSiąCC przed

upływemtt tentoitu 5k Izudaimia olćr.

3) Dokuntentów doiyezicych podtniottt trzecieco, w celu wykztzznuia braku sinienia wobec niego podstaw

ws kluczenia oraz spełnienia. w „ikresie. w jakim w\ konawca powoloje sic na jeco łasi by”, warumnkow

udzialu w postepnwaniu —jezeli wykonawca iolega na zasobach podmiotu trzeciego

Jei.clm wykonawca uma sicdzibc lub t:ncjsce zainiCikania poz: ten RWititlt Rzec!yjit)sp(iktej lolskici. „:muni;ism

du,koi:ieaiit, n ktni”y”i:t JitiWzi w pkt I ). kł;id;u doknmuie:n ltb dukuu:ie:it\ w”ytaw noc W krau. w kt”t—ymn una

siedzibe nb miejsce zaiuuieszkania, pow ierdzzijace odpowiednio, że:

1) nie otwarto esu likwidacji amii nie wnoszono n1izidtoci, wy sewiony nie wczeuicj niż 6 iiuiciccy

upt\ wemn terminu składarua oteiL

Jezelu w km”aju muiiejsea zznnteszk;nuia misoby lob w kraju,. w ktćn”ytii wykotiawca ma siedzibe tub maietsee

z,nitmeszkanma. uje wydaue siC olokumentow, o ktorych nowa Plwyże.t. izistepule sic je dokunmentcmii

!awieramac”uli odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osoli uprawtuuonyclu olo

Jegn )„c1im”eient;icti. lub owi;itlezemuie osoby, której dokuiuucnt wiat ulotyczyc. złożone przed nntziriuszemu

lub P/eol orsaneuum sadowym, zidmuiumsrt”:mctuuymu albo uursaneuul sznuloiJauu zaWoduiwecu) ub
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Lt)spndarezeLo włacwyni ze w,”rłcdLi im sietiz. be lub iliujsee ziIr1ie,(ka!llI wykorirwey ni) miejsce
;iniieszkania I osoby. leninu okccIouy powyżci (esiiJe sit.

7. Wykonawci W terminie 3 diii od dnia z;iinieszczeni;i rui stronic intenielowuj rnlOnti;lc)T, o klorej iiiowa w art.
Kb ust. 5 ustawy „LI”. przekaże zilniiiwiajiicemu ośwade;eiiie O pizynileżimsei lub braku przyiiiiIeżim.ei do
lej samei grupy kapitałowej, o której nowi w iii. 24 ust. I phi 23 ustawy „Li”. Wraz ze złożeniem
oNwildezelira. wykonawca nhl/e i,r,”eilut:iwic dowody. ze powiazanhim Z innym wykonawca mile powadzi do
z:ikioceiia konkiiremicji w postepowalbil O udzielenie zammHwienla. Wz,r iisw:adeieiua sl;inowi zz!:ic,nik nr 1
dn

8. \k ziikreie nie ureniowanymn SIWi, zistc,sowaiIie maja przepisy rozporzadzeiiia Ministra Rnzwo)u Z (lilii!
26 iptut 20! 6 I. w iriwie miid;;oów (luikuimienlow, jl{ii. Ii noże uidać z:rmli:rwi:Lacy tul \\„yk(llmiwey w
pOsiepowiilliu Ci uidz;eieii:c zilillum\Y!cflhii (I)z. U. „ 2Gb I., poz. I 12b).

Q. Jeżeli wykonawca ric zloży (l.,wiZidczefl. o których iimwii W tozdz. VI 1. riunieIs/et S lWi. owi;idezen tub
clokumeiilow potwcrdzijaeyeh okoIitznoei, O których mowa w art. 25 List. I ustawy Pil1, litu innych
dokuiiientów iiwzbednych do przeprowadzeni postepowania, oświadczenia lub dokumenty sa niekompletne,
/awieraja biedy lub btidza wskazane przez zilil]awlajaeeco watpli\4o5el. !tiIuawialaey Wezwie do ich
„Iożenii, uztipelnienia, poprawieilia W terminie przez siebie wska?;inym. chybu że minio ich /10/emira ttIe!1;i
wykonawcy pod lecalaby odrzuceniu albo koniecjiie byloby unieważnmeri ic ptJsLcIRnyiInia.

VII. I ufnrrna i”jt ci Npi.sOhliC porozum kwito in ię Za ara Win jzcLg(l Z Wyktinawca „ni oraz przekazywaii in oświa (IcZcń
i clokumeiriow, a Iak,e wskazanie osób tipraiyiiioiiytli do l)OroZuIfliewaIli:i się z Wykonawcami,

Wszelkie zawiadomienia. oswiadci.eni:u. wnioski oraz inlormaeje Z:tmawi:ijiiey oraz Wykonawcy iC3:L
przekazywać pisemnie. hikemn lub dnga elekironic,mia. ja W)jalkielfl olerly oli”, iiiniiwy dla których
dopuszczalna Ici turnia p:eriłrla. Jediu,ezeirie łaiflawi9aCy przypoiniria. te itndriie z 14 tit. 4
IŁo,pnu:dzenia Ministra Rozwoju z 2o lipca 2016 roku w sprawie rodzijów dokuiimiemiiów jakich inoze zadać
/ailiaWiajiiey (...) owi:mdezeiria i dokuiiienty wymienione w rtmzdziale VI ninies”cj SIW/ (również w przypadku
ich złojenia w wyniku wezwania o którym umowa w art. 26 ust. 3 ustawy l”łP) miior:i być poświadczane za
„eodnosć oryeinalern w hnrnie pisenmc lub w tornuc etekirtitricinci.

2. W korespondencj I kierowanej do Ziinawiajaeeuu Wy konawea winien posłuc iwac sic imuillereiri pra% y
okresiirmiym w 5! Wi.

ła%”!idOi1iienit. oświadczenia. wnioski oraz in (brinacje przekazywane przez Wykonawcę pisemilirie winny bye
składane ma adres: Instytut Włókiennictwa, itl. Brzezińska 5/15, 92—03 Łódż, Zamówienia Publiciiie.
3. Ziuadommiicria. oswiiidezenia. uiiioki unii niulrmimimcic pr,ek;izynmiic przez Wknnuuee dnw,r

elektroniczna wmnn by”c kierowane Ilu adres: z:tumon L Izffl.:n_bi5ifl)j . a taksem na nr (42) bi 63 19(1.
4. \szeIkie zawiautonmiesmm.i. 1)5W mutezenia, wnioski or;uz intotniacje przekazane za pu”moea luksu lub

w Ibrinie clektronicznij wytmmlliLaja nt zadanie kaflicj ze stron, ntezwioeznego potwierdzeniui taktu ich
olrzyiiiaiiia.

5. Wykou.iweui limo/c zwrócić się dn Zurni:lwiuiiurceco O W”\jiLsliiCtl iC treNu i KI Wł.,
(L Je/eli Wniosek n uylumsnienic trcsei SIWi wpłynie tlti uuniiiuiwiaj.ieeco nie pt”imiitj fliz (10 koócu dnia

w kionami iipiywa połowa Lcntiinu składania okn, !amnuiwiaacy udztelm wylasnien niezwłoc”nie, jednak nie
potniej niż na 2 dni przed upływem Lernijnit skladania ot cr1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIW!
wpłynie pui upływie terminu, o kłóryimi milowa powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjanueii. Zamumwiajuey
no/e nd.”mebu Wyj.Inmefl albo pozositWic wnio%ek bej. flm/po/na:iia. /aimmawmmjaey /mnileci wylaNnienia na

stronie itmteriielc”wej. na kiorej udosiepnioiro SIW!
7. Przedluzemmie terminu skiadania olćrt nie wpiywa na biec terminu skluidinja wniosku, o kiu”rymn mowa W

rozdz. Vii. 6 niniejszej SIW!.
N. W przypadku ro,bieżtmosei ponhiedz\ reśeiui niniejszej SIWł. a mm”eema ud,”ielon\eim odpowiedzi, jako

obinkmuiyujae-a nuile?\ przy;ać ircc pmsmnul zawmcriilaeeco IM/nie „e uiwiadezen”e /.imii:iu-iui1u,ceeo.
) !amnawiajaey nie przew idne zwn!:iniui zebrami:: Wykonaweow.
W. Ś )sobai:mi upulwnltiiiymul przez łuiina\Ą uijaueci) tli_m piimiiziuiiiierimia IL z V yktmuiwcuiiid sa:

— \„1iIgorzata l”iiitroyskt, Nliehal K.uj1akoyski
\1II. \%yiu:Iiitmia dotyez:ce wadium.

Y%” iiiniejszyl)m illistei)O\%:liluti łuiiitui\4u,iume\” flue yynmuicui \%nieael:uut aduutmt.
I X. 1ernmin lwi 1/aflii ofertą.

Wykoimuiwea bed,ie zWalany oietia przez okres 30 tiul. Bieg ierniinti iwa l/ani! l)erl:t riz/plici\l;I „ie fli”a/
Z upiyweii: terurimium .Nkladauia den. (art. 85 ust. 5 uNiuiwy Pui”).
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2. ykoii:iwci może przeiilużyu termin zwiizicnia Olerti, „ta czas 1UCZI1LdIl\ do zawarcia (linoWy.

s;iiuodzieltiie liii) na wniosek /.ainitw4ceo. Z iYni. że 7tatiI\% ii4acy noże t Iko Ul; cit najmniej iei 3 tIlit

!njcd upływem terlilnu 7WiiiZlnia ottrii, zwrócit sic do Wykojiawcow O w\ rlżcii:e zocly na iriedłiizeiue

ieuo lenni ni O i”znaczony okres nie clluższy jednak niz („O dni.

3. Odmowa wyrazenia zody liii przed użenie tcnn:nti ;witzania ulena nie powoduic utraty wadium.

4. I”iytdlii.”eitie leoninu zn i.iz;iltiil oleri:t jest doph;cy;lliK tylko i iednoczesiiyi)t przedluzeniein okresu

w:iyności widiuin albo, e/eli nie jest to niozliwie, z \yniesiellielll unweo wadtinn iii pizedlu;ony okres

zwi;iz:liit;l oLrta. Jeeli pr_edlużenie leriuinti zWiaz;illiii uterli dokonywane jest po wyborze oferty

iiikorzysliejszcj, oln”\yi:i/ck YniestIui Iin\yeeo \%„ilUilIlli nb ciiO ir edioieii i doiyc;y t(iyfllt

Wykonawcy. kiorego ulena zostal:l wyhrziiit :iko nijkiir;ystiticjszt

X. Opis sposobu pr;ygolowywania ofert.

I. ()tćrla musi zawierać naslepulace owiadczenia i dokumenty:

I ) wypctniony formularz ofertowy sporzadznny z wykor;ytanietti wzoru sttfloWl.lcegO i4iliirznik nr I

do St WZ, zaw nicy w szczcro]iu)scl: wskazanie o)elowanno przedmiotu zalnowiunia, i:w/na celic

oterlowa brutto, „obowiazanie dotyczace terminu real itcji zamwicniL, warunków pIat iiosci,

akcepiatjc w/ystk ich postanuwicn SIWZ w/Oni umowy bez zastrzeżeń. a także in torittacjc która

czesu zamc)wienia W\ koniwci zainierza powierzyu podwykonawcy:

2) oswiadczenie o speliUeniu warunków udzialu w postepowaniu — Zalączuik nr 2

U oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Za4cznik nr 3

4) pełnomocnictwo (10 reprezeniowailiii wykonawcy, o ile oleric sklada pelnomocnik

5) ;obowizanie podmiotu trzeciegn — jeżeli wykonawca polega na zasobach lut) sytuacji podmiotu

lrzeeieio

2. Olćrta musi być napisana wjczyku polskim, na intsiytiie do pisali, t. komputerze lub inna trwalii i czytelna

technika oraz podpisana In/cz osobc(y) upowałniorla do reprezentowania Wykonawcy ita zuwnairz

i yacugania zobowiazan w wysokosci odpowiadajacej cenie okrty.

W przypadku podpisania oteriy oraz lRiswiadc/enil ja /tLOdnOsu Z orymaIeni kopii dokumentów przez

osobe niewymienionis W ttoktiinencie rceslraeyjoy!n (ewidencyjnym) Wyktutawcy. należy cli, i,ićriy

dolaczye stosowne pelnoinocnictwo w orywitale lub kopii poswiadczonei iiotarialiiie.

4. l)okunmem iy spc.ir;adiumie wączykn obc\ m sa sk h,dine rai Z I Iuinitczenient tul c/yk polsk I.

5 Wykonau ca ma prawo ożyć t Iko nina okne. Zlożenie u iekszej liczby oLrt 5110% oduje odrzuccne

wszystkich olćM „lozonyclm przez danego Wy konawce.

f” Tresu zlo/onci oterty musi odpowiadać treści NI WZ.

7. Wykoititwc:t poniesie w%zelkie koszt% zwiiz:tne Z pr;yeolowaniein i ;lożenieiu otćl\

8. Zaleca sic, aby każda zapisana strona otćfly była Imnulnerowana kolejnymi iiuiitcr:inii, a cdii otcila wraz z

„alacntikamtti byla w irwaly sposób ze soba polaczona (itp. zbindowana, zszyta unieiuozliwiajac jej

sailtoisI na dekontplelacjc). oraz „awierala spis treści.

4. Poprawki lub zmiany (jówitiez pizy uzyciu korektor:i) w oleicie. pow inny być 1Jarllów;ine %41:eaiOrccziiie

przez osobe podpisniacą olćrlc.

IQ. I )kric należy zlozu w zaniknetcl kopercie, w siedzibie Zaiimaw ijaeceo i ozluLkowac W n:isWpuiacy

Instytut Wlókiennictwa, ul Brzezińska 5115, 92—103 Łódź

(UiZ opatizcnlzi iiapiseiii:

Srodek wiażicy— wodna dyspersja polimerii estrów kn asti nkryloweo”

Z dopiskieiii z dopiskiem: nie otwierać prztd dniem 20.07.2018 I. ib mtz. li :15”

I tipair/su nazwa i dokl:tdi:y:iii”.drecn \k onawcy.

II. Zaiuaw.iaiacy iiitciiriiuie. iż zet,dnie z art. X w zw zirt. 46 list. 3 ustawy PZP uleny skladn,e %

lnstcpn%%ulnti o zanioyjeaie uhIcz:ie są tyne podlce:ija t:dotcI1:nenin cid .IiyuU ich otwarci:, z

wy;iiib:emit itk>rnieji siiflOW;iicVcIt iaje”tiliice arzedsiehiorsiwa W rtyLili”ieriti titwc z daa In Lweiai,,

I9)3 r. ti zwalczaniu !ileuczciwe konkurencji (l)z. II. z 2003 r. r 153, poz. 1503 z pożn. nit.). jeśli

Wykiti,awc:i w terminie skladania olcrt zastrzeel że nie inocil one być tidnstc))iliane I jetlitoczesnie

wk:iz:iI, iz /:isirzc/(”tie iiitoriliacie .staito\yia i;ijemniticc przedsieIiitmrstw.i.
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2. !iiinawiajiiey inleea, ib) iitlbrititcje zastrzeżone, jako iajell)nica pizedstebiorstwi byly przez Wykonawuc
zlożuite W oddzielnej wewiletrinej kopercie z oziuikowiiiiem ..tajeuinica przedsiebiursiwa””. liii) spiete(z.zyte) oddzielnie od pozot.ttycit. iiwnyeh elenietituw alerty. Brak edliozititezitego wsk,,ziai,i. kwre
inloriiiitje stiiIi()\%”!J tajciiiiiiec przed”1chiorst\yt oiiiiic/,ic bedzie, ze wszelkie u”wiidzenii iziisytidczenii, sklidiiie \V miRcie itillieiszego postepowinit sp jawne bez zastrzeżeti.

3. Zastrzeżenie intorni:icji, kwre nie s(tiiowizt tajemnicy tizedsiebiorstwi \Y rozumieniu ustawy o zwilcziiuLi
iI(”tieze iwe kaitkutenel bedze I riktuwitie. Piki) lwisk LiLce/ile i skutkowie bedzie zgodn me Z uchwimli S N /20 pazdzieniika 200 (syL:i. III („LI” 71/05) ich odtaitienieni.

4. Zamawi;ijpey ititórimitije, ze w przypadku kiedy wykonawca oti”zymua (cl niezo wezwanie w trybie tri. 90
ustawy „LI”. i zlożomie lir/cz iliezo wyjaśitienii I lub dowody sImriowić heda tieiliiiice pizedsiehiorstwa w
„OZuiH itii Itl tistii\y (I iwalczait iti itieucieiwej konkui”e nut i Wkoniiwuy bedzie jirzy.Iuei willo trawo

zitsImzeżeiiit cii jako tilienhmuca pr;edsiehioriwa l”rzeti:itiotewc zastrzezeilie ?anIitWli4;wy n/nt iii
skuteczne wyłiteznie w syluacli kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, izdamie inlormacle siaimowii Lajeninicc iuedsmebiorstwa.

I 5. Wykonawca noże wprowadziu zmiany, poprawki. modytikacje i uzupełnienia do iiożone oleriy pod
wiirtinkieiti, ze /am twiiijiIcy otrzymni piselimne ziwiadotnieflie (I prttwiiiIzeniu iiflhimfl przed termmemn
składania otcrt. I”owiadomuienw o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
skiadana oterli tj. w kcipereW odpowiednio oznakowmnel niipisent ZMIANA””. Koperty Oznaczone
„,ZMIANA” zostaną otwarte przy” otwieraniu oleny \ ykonawuy. który wprowadzą ziniiny i po
stwierdzeniu poprawnosci procedury dokonywania zmitn, zastani doliczone ib ol cny.

16. Wykonawca ma prawo przed uplywem lermi ntm skladania oiert wycofać sic z postepowania poprzezzlożenie pisemnitego powadonicna. według tych samych zasad jak wprowadzanie zituan i poprawek .

napisem ci kopercie ..WYCOFANH•”. Koperty oznakowane w ten sposób heda otwierane w pierwszej
kolejnośe pim potwicrdieniu pOpriiwnosui posiepowuita Wykonawcy oraz zendllosci ze złozonyiiii
ol”rLniim. Koperty okd wycoiywanych nie będa otwierane.

I 7. Do przeliczenia na PLN warIcmci wskazanej w dokumncntmch zlożtinyclm ni pci(wierdzeiiie spulnianitwarunków udziału w postepowaniu. wyrażonej w walutach innych niż I”[.N. Zaniiwiijacy przypnie srcdn ikurs publikowany pr/cz Nu”i,dciwy Bank Polski z Linia wszczecia postepowuiia.
18. Okna, której treść nie bedzie odpowiadać treści SIW!, z zastrzeżeniem art. 87 misi. 2 pkt 3 ustawy „LI”zostanie „drztiecma (ul „ 89 ust. I pkt 2 stawy j)/jJ), Wszdk me nIej:isnoc i obiekcje dc,tyrzace ireści

zapi5c”w w SiWi talezy zatemil \%yjaśnić Z /„iniawmiilacyni lir/cd terminem składania alert w trybieprzewitiziinyni w rozdziale VII niniejszej 5) WZ. I „rzepisy ustawy PiP nie przewiduia negswjaejiwarunków udzielenia zarntiwienti, w tynt zapisow projektu umowy. po terminie otwarcia ofert.
Xl. Miejsce i termin składania i otwi rcia ofert,

1 . Olćrtc na Iey złozyć w siedzibie Zaniawiajacego: w I itsfytticie Włókien nici 4W) ul. l4rzezińsLi 5/J5, 92
103 Lódź, sekretariat I piętro. \V terminie do dnia 20.07.2018 r. godz. 10:00.

2. I)ecydujace znaczenie dla oceny ztchi,wania terminu składania aten ma (lita 1odzina wpływu oleri) (10/aiii;L% majacego, a nic data ej wysłania przesyika pocztowa czy kurierska.
3. ( )terta złożona po tertuiiiie wskazanym w rozdz.XI. niniejszej SIW! zostanie zwroeoiia,
4. ( )twwcie ofert tiasttni w siedzibie Zainiwiijiucto iy dniu 20.07.2018 r. o godzinie 11.15
5. Otwarcie okn jest jawne.
6. Podczas otwarcia oteil Zaniawiajaey odezyta intónnacje, ci których mowa wart. 86 ust. 4 ustawy P/P.
7. Niezwłocznie Mi otwarciu alert zainaw ijacY 7 tot ieśei nt stronictup \\w:w.l łzjlłz:ui:.w:Lii:ip:I”łiez;mt „ nitormuicje di”tye,aee

a) kwoty, akt ztiuierzi przeznaczyu na stu tiis0\ lnie ;tnmwienii:
b) irin oraz aciresow wykcuiawców, którzy złożył alerty w term nie;
c) celty. tcrnmiitu wykomtaitrt /aoiówteitia. okre”u wiritmtuj i wirunkow piiliti)/.ct zawariyełi w „temiacb.

XII. Opis SpONiIł) U obliezatizi ceity.

1. Wyki”niwci okrela cem tcaiizaeji ninlo% cniJ poprzez wskazanie w Vorniui.irzu OtCi”ti,w\ni
jiomzadroiiyiti \yg. \%/orti .titci\%aeceo Załączniki nr I oo 51kv!, ł.tcztie celty oleflowet hrtuto zarealizieje przedmiotu zimutówieitit.
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2. I ;rctiia uciut otilowa brtiito musi uwizkdniać wszystkie koszty zwiazarie z realizatja przedmiotu

zIilitl”WieIlI;i zeudirie z opisem przedmiotu ziluowielila oraz wżureii U1IRIWV uresh,nyrn W IllIiiejs7u

S I WZ.

3. Ceny misia być: podane i Wyliczone w zaokrihLlejuu do ilwoch irifejse 10 przecinku (2asada zokraHeni;i

punt/ej 5 należy ko!icuwku pomiiiać, poWyzej I ruwite 1 należy z:uiknielw \yOru).

4. (: olciiy winna być wyrazona W zlot\cIl polskich (PLN)Jezek cena zosiarlie j1()iIaI)I W walucie ubct to

Zirniwi;ijic w celu OcelI)” zlożonej uleny dokowi ej przeliczenia ha PLN wedle nedriiego kursu NBP ki

dzieij otwztrc Ii ol rt.

.i.iczeJ; w poslcpow;iuiti zlo,”ona bedze okrIa. stonuj wybor pnrrwidz:lhy ilu phiwskhthia ti /.1fl),tW ticeO

obowiizkti podatkowego zgodnie z nzupizrilri O podatku ud towirów uslue, zlmwlajacy w celu oceny

kWiet <„IMy doliczy do przedl wionej w niej ceny nodatek ud lowaruw Ilsitic. który illiaihy ubowiiizck

l{/lICz\t ziJodnle Z tYlnI pI/episitilli. W lakijit pryypadktt \Vykoiiawca. skiadajire oiLrtc, jest zohlieowairy

poinlurnmwu z:ii twijcceo. ze wybor jego otenty hydzte pnrwadzic do poWstihlila U zaIllaWiljacego

()I)O\YiZizku podatkowego, w skizujac t tzwc (rodzaj) towaru których dostawa bcdzie prowadzić do jego

powstali ia, Olaz Wskattijijc cli winusu bez kwoty podatku.

XIII. Opk kryteriów, którymi z mawiaj;)cy będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z po(lahiiPni

wa tych kryteriów I sposobu oceny ofert.

Za ulenie ntjkorzystnicjsza zostanie uznana olerki zhwierajacI najkorzystniejszy bilans punktów

w kryteriach:

- („cna efektywna (Cc)- 60 %

— Warunki platności (Co)— 30

— I”errnin realizacji sukcesywnych dostaw (()— tO %

2. Opis kryteriów oceny otbiy.

I ki kazdecu / kryteriów zosttla przypisana wae:i określona udzet leni procentowym.

Zwitwl:ijauy budzie oceniał elemiieaty uterh odpowiadazrce kryteriom, przy czym każde kisteniurn

podlegać bedzie ocenie punktowej opartej o poniżej podane zasady p/y/ wania punktów.

Oolna ocena uleny budzie suma punktów uzyskaineh za poszczegolne kryteria.

K = Cr + Cp +C1

Sposób o krcślen in ceny:

A. Cena efektywna — C— 60 %

Zamawlijacy ze wszystkich tornrttil:rrjy (nienowyc przyjniik witrtirsc ilijniż%/a Cl .NY uleny jako CL

tki ceny baW lej oj ć 13”.

t”unktwjt ii cerie (heny useiliui.t jet i siiosih nastcpu;;icy:

Punktacja za eene okrty ustalanit jest w sposób ilastcpujituy:

(„T

-- sloopktx 60%

1

cizie: C, certa cIckty\ą ira

(„„ uajlliższ.It ccnlt etćktywna

(:„ certa ejektywna ()Iert\ badanej

B. Warunki płatności („ —30 % hcd,i ptLnKtn\%aie ką I ticjiujlCy s1lnsl,b:

— taplała w leoninie 60 doi od dnt\ wystan lenia hiktury 100 pkt

— zaphnia w Icriiiiriie 4_5 — 50 dii: od tIary wystawienia LikIery (it) nkt

— z:rpI;lta W re:”nl:n:e 31) —44 dti od hi.th\ WYsi:iWIcili;l Likia:s O pkt

W o/ciele niziw /„(k/ĆW lojihenu, letnim p/Wlu)ei iq. 50 hzi il nitJ”re/:ilm/ iq).4,”—5”) dn/)

= 11(15C liLiliktoik x 30 %

C. i”ermin realizacji sukcesywnych dostaw —10 % bcdje punktowany w nlstepugiuy sposób:

— l—7 diii od tiaty zlożeiria zanlowiehlia 100 pkt

— 814 diii od daty zluzenit zaniluwienia 50 pkt
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Iii ItitiitiiUit Iii” ii/cit? iliJc /icit/ić Jciii/cli?ini i/ti.i t/li? itti/ IcV! (iitIotiIrlIit tu”. V t/iii iż ii, ;nt,tL,ci/ iiji. /i i/Iii)

C1 ilość pij uklów x 10%

3. Ptiiiktacja irzyznit\y1nI olcrwn u i)o.zczeoinyuh kryteriach hcdz;e liczona z dokkidnosciii tło dwoch
iuiesc y° przecinku. Nijwyzsza liczba punkiow Wy/nile/y iiajkorzystiiic zii olerit.

1. ZrnlI\yiijacy udzieli ziiliwyieiija Wykonawcy. ktorego oterta odpowiadic hediie wszystkim wyniwinioiri
pIzecIstL\yiccixyn% W tisi twe I/t. orz W SIW t i zostuite occiiona jako n korzysiniejszi \\ ą”pirtiu
O podnie kryteria wyboru.

5 Juzełi nic cdzc I ożnii dokonać w\t)orn oiLrty ilijkorl\ sliuejs/ej ze w;ekdu na 10. że dwie nb Wieceł
olei-t przeilsiawia taki sam I ans ceny i poz iiiłyeh kryieriów oceny OtrL Laniawiajacy spośród tych okn
dokona wyboru olerty Ż niższa ceiii Jeżeli zostawi złozcute uleny o takiej samej cenie, zitinawiajacy
Wcflyie wykonawców, którzy złożyh te uleny. do złożenia w terminie okreJonym przez zalflawiajaceuo
iilcii dO(fltkOWVCh.

XIV. Inforniacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
ti mowy lv sprawie za mówien iii publicznego.

Osoby rcpre7ciltujitee Wykonawce przy podpi-ywiniu uiitow” powinny posiadać ze 5ohi dokumenty
polwierdzijace ich tinioewanie do podpisania umowy, o ile ulocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oleny.

2 W przypadku wyboru olr1y zlozonej pizez Wykonawców wspoliiie ubiewijacych się O udzielenie
Zaflit)Wienia ZiIflla”ViijaC\ moze żadac przed zawarciem uiiit)Wy przedstawciu umowy restiltiicej
wspolprace tytli Wykonaweńw. Uniowa ika winili okresłac sirony ulluiwy. cel działania, sposoh
wspoldziahaiiia, zakres pite przewiclziniych do wykonania każdemu z nich. solidarni odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie cisu trwania konsorcitim (ohejmtijacego okres realizacji przedmiotu
zanitiwielia. uwaraneji i rekopni). wyklucteiiie mo?liwoci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któreuokolwiek / ceo członków do cisu wykonania zaniowieni

3. /a%Yarcie unio\yy nilsiipi wiz yzoru Zini\yiijaeeizo
1. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podleg4ą neeucjacjoin.
5 W przypadku. dy Wykonawci. któreuo ci kala została wybrana jako iijk rzystniejsza uchyli się ud

ia\4areit unitiwy /nliaU ajacy będzie niosi wybrae olitę iiajkoriystniejsza sposrod poz(hliIycIi otcri bez
przeprowadzeni cli ponowneio badan ii i oceny chyba, że zachodzi przcsla:iki, o których iiow W ni. 93
usł - I ustawy 1>/P.

XV. Wymagania th.tyctce zahepieczenio nalezi tego wykon;inia uiiion.

Zitniawiajacy nie wyJmIe: wniesienia zabe?pieczenia nilc,yiego iykoii;inii urnowy.

XVI. Istotne dla stron pcistanowieiiia, które zostiii wprowadzone do treści zawieranej urnowy w sprawie
z;i nioiiietihi piililicziiego. ogóliie warniki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiajacy wynhuga
od Wykotiawn aby twa rl z nim umowę w sprawie ZHITI{)fl ienia )tllhlicZIIegO iua takich warunkach.

Wzor tniiowy stanowi ZaI1cznik nr 6 di SIW!.

XVII. l”ouczen ic O środ kacI uchroity pral% tlej.

1. Każdenin Wykonawcy, a także nilcitiu podniiotowi, jeżeli tria hub miał interes w tizy.skaniu danego
z.uiuictwiiuii oraz poniósł ub ilti?:a nonieś.c szkode U W\ nkn naruszenia lizeL I. iiii%iiiiLLCLtt) l1iJLisLtfl
ustawy P/P przysłnenii srodki ochrony prawnej pi.zLtwuidziIiie w dziale VI ustaw) P/P jak dla (istCOwti!1
poniżej kwoty kreoiuej W ;irep ach w\ konu\% ezyc \sydai% ch ni podstawie iii. I ust. S usuwy „LI”.

2. Siodki ochrony priwilej wobec ouątuszenia O zamówieniu uraz SIW! pizyslngują również orgunzacjonu
wpisanylil ta Lite o której iinwa wart. 154 pkt 5 ustawy P/I”
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XVIII. klaniula iiitormaeyjiio dcitycz1ea przetwarzani;i danych osoboycIi

Zgodnie z art. 13 ust. i 2 rozporpdzeaia Parlamentu I.uropcjskiego Rady (Ul) 20 Io!67 z dnia 27

kwiclnhi 2016 r. W sprawie ochrony osób Rzyeinych W zwiazku . )iyelwariai1ieiIi danych osobowych i w

sprawie 5\YobOdfle.0 orzenlywu takich d;tiiych (triz uchylcnia dyruk tywy Lis/46, WI ( ocól ne

rozporijdzenie ti ocliroiue danych) (1)”. (Jr,. Ul L I U) z (J”t.O5.20 6, str. )„ (l;ilci „.RO1)(Y, iiiitirmotc. że

idiititiisti;oorcin l”ani/Pana danych osobowych jest Instytut Wiohiennictwa z siedziba w I.odzi,

[II. Itrzezitiska 5/15

2) kontakt z ii pek(orem ochrony dinycli jest możliwy 1)0(1 adresem od ćżgw.lodz.pl

3) Rini”l”oia Iwie osobowe plieiw;izant buda na iioclstiwe lit. 6 ust. I Iii. M. c) 1(01)0 W cclii

zwiazallyin Z p0stc1OWiIiiein o tidzieleiiie zamówienia publicznego FU 71—236—i Y/18

nb w zwiiizku / prawnie uzasadnionym inieresem atlnnnistuaiorii na pod..tawit” art. 6 lisi. I lii.

4) oilbiorcaini Pani/Pana danych osobowych bed osoby lub podmioty, którym udostepniona zostanie

uIokumenlacii pnsicpow;iuiia w oparciu o art. 6 or;t/itrt. 96 Lisi. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawi, ztniowicit publicznych ( Dz. U. 20 Ii r. poz. I 57Q 20 IX),

5) Pani/Patia dane osobowe buda przechowywane, zrQodnie z aut. 07 ust I uswwy Pip, przez okres 1 lat od

dnia zakończenia postupowiunia o udzielenie ziniowien L a jeżeli UZit5 trwania umowy przekracza 4

lata, okres przechowywan:a obejmuje cały c7as trwania umowy Lub W op;irciU O prawnie ozwsadnion

interes tdminislr;i6”ra.

6) obowi;izek podania przez Fauna/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotycz1cych jest

wymouieun ustawowym określonym w przepisach ustawy i”zp. zwiazanyun z udziałem w postepowanio

o udzielenie zamówienia publczneyo; konsekweiwje niepodania Okresion) ch (lanych wyii ikaja z

ustawy l”zp:

7) w odniesieniu do Pani/Fana danych osobowych decyije ulic bi,tla podejmowane w spOsOl)

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 1(01)0;

8) posiada Fanu/I”an.

— na podstawie art. 15 1(01)0 FiiW() dostepu do danych osobowych PztuiiI”ana dotycicycli:

• ust podstawie art. 16 RUDO prawo do slmstowania Pani/Rota danych osobowych

ni j,otlstawie art. IX 1(01)0 prawo żadania od idininistratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrze,cnieuii przypadkow. o kLón cli nowa w art. 18 ust. 2 KODO:

prawo dc wuiicsicuiu;u skarci (ki („rezusa Lrzedtu Ochrony Daoycli t ).sobowycli. d3 wna Pani Pan. ae

przetwarzanie danych osobo\yeIi Pani/Pana dotycztuych narosła przepisy IU)LX):

2. Jedmułesnie lnssyttit Wlokiennictw;i przypoouina o cutż;icyoi nit Pani Panu obowiai.ktu inlormacynyni

w ynikuuacyun zart. 13 1(0110 w,cletleun osób r/)c/i]ych. ktouych dane pizekazane /o5tanI /amawiajaecillti

w zwiazku z prowatlyonyi uu postepowan icun i ktore Zauniw śajacy posrednio pozyskii od wykonawcy

biorucean udzitI W postepowaniu, chyba ze ma /ustosowanie co najumicj jedno z wylaczen, ° których mowa

ar. 14 ust. S R( 100.

XIX Lista załączników.

yunienione niżej zalaczniki stanowii intecua!oa czec Specylikacii Istotnych Waruikow !aniow lenia.

I. Zalac,nik nr I — „Wzór lórunularza olert%.

2. Zalac,”uiik nr 2 Wiór oświadczenia o spelni;unin warunków uilzialu w postcpowuunu

3. Zaiaczuiik nr 3 Wzor uiswuadczcnia o braku podstny do wykiuczcutua

4. /alacznik nr4 1:ilóruu;tcjc ta uemat srutpy kup;uowej

5. Zalaczaik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw

6. /al;tczoik uur6 l”mjcki ounowy GŁÓ$INY KSJE(; OWY

T ..
( \

I ;ki!1flĘ

osoba pr/ygotowlu)acu specyfikacje Kierownik Zittnawiaegn

10



Zaliicznhl\ itr I (IQ SIIYł. IKI”!ZP—236—22!18

„icezeć (>(ercitet

OFIśRIA

ilożoiia W pottJ1tiWatiiti (I 1ld”!tICtiiC tatu iwierlia W trybu przc(iru licot1rulticzouucuun O \yaittiSCi ile
przckraezjacet n razoiia W iloteIu r(tWl1owlito,c: kwot okre!ouiyc% na potistiwie tui. 2! ust. tisutuy PZl” uzi
(lostawę środ ka wi;iżace()—wodIia dyspersja polititeru est niw kwasu

Nazwa i adres ulerenta:

tir luksu nr tel e,nai

Za n1awuaj;cy: Instytut WłókiennIctwa. ul I Irzezińska 5/I 5, 92—103 Lód;.

Olerujcniy środek wi4żcy—woduua dyspersja polimeru estrow kwasu akryloweu zgodnie z
wyniaganiami speeylikaeji istotnych WaflJnkOW zamoWieflizi.

—Cena Meny
-Ceita jednostkoWa netto x 30000k „X, VAT

(s łownie

2. Inlbrmuię!my, że wybór mojej/naszej Meny: będzie! nie będzie (izh”polcc/inc „yknś/ić)
pn)wa(Izic do powstania u zaliuziwmaacctw obowizuiku podaikowetw. iy zwiazku z czyn> wskaiuje!iny wywc
(rixlzai ) towaro/uIuw. kióryu li „łot;twa!swiadczen ie bedzie pnuwmdzu do Je20 poU tztnia orał ich w;ilouć
bez kwoty podatku VAT

Rodzaj towaru H Wartość bez kwoty podatku VAT i
I iimz Nt H pt łilihi i01i,fl rit tUli (Rh /kl:fjir:: UPlUithUl „o/4.i :;f;r,IIU Ii I lilii. - lir I! li
iiiit;wliti lii l\rin /riilutcit tliJ )IlnrII,,cl II tiiJhili/iJJi jil i/J iitiitu JJthhlihyU

3. Term n wykonania: sukcesywnie 6 miesięcy, I cizie od daty zawarcia un>ou V
1. Otrujcniy miasteputace warunki płatności dni itd daty Wystawienia kikuty
7t. leriiitui realizacit zamnu,Wienia (w di>iaełm)

li ofercie mu.ig j,uduć h.nMrnr, l/itd i/ni Itu/i.11(p :a,nlilem” 11/). Y/iii a tiże p—iL;ci! ///).

13 diii)
(i Owi 1(1(/ lin I Ic / 11litr, 1fli tli. / mutr! ul\ pil%41ur1\t ru li, kjt II I%L.p14 LiStu (Ą\Li / IIUOW uHl I

podwyki.tmuaweoin (izkpot,tibii .ykrtŚ/ic)

ąims ezcści zaliiówieriia. ktom Wykonawca „Imicr,zi 1 Nazwa pi)dwykc)nawc\

_______pmn\;ierPledorczW/atIiJifĄJ)dW\knnawee

I

.. -_

_H

7. Zarejeslrowzuiie na/lI y I adrey wykuiiiztweow li \teDUjztcYcl wtiohie (w puypzićkn W\ honai; colI
\y13tiliile i iezuzmjacyuiu się o ud,ieli:ic /ltiuitW”eiuIa

11



X. ()iadcziiii my, e wypclmiilciu obowiazki lolorluacyine przewidziane w tri. li lub tri. 11 mzporzadzeiii

l”arliimtutu I niopt-ikit-o l(ad\ (Ul.) 201 oR,74 z dukt 27 kwictni;m 201ć i. w M)riwlc ocliroiiy osih

łiiyczitycli W Zwia/kit 7. przclwamzautcmn dal)) (it L)iol)owycIl W flfll\VIc „WObL)(ll)ct) przcjlywii takich

danych oiaz ucliylcmmiim dyrektyW y y5/46/Y I wobec osub lizycznyclL od k(ćirych (lanc osob We

„c,1iosrediuo lub posrednio iozykaIcm w celu uL ciinki sic u udzielenie ninieiszu:Lo ZaHlOWle1na.t

Akceptuemy prolekt umowy (zalicznik nr t) do siwi) oraz warunki spelniemiia swiadczenia okreIoiie ireścia

pecyikicp iskitiiycli winiiikiw Z;IIUOW:ellia.

W przy pa dku wyboru lasze okry, zobowi izlijcm sic do zawarcia tmmowy nit okre.Ioiiych w prujckce umowy

warunkach, w miejscu i icri)linie wyznhicz(mnynl )l7CZ /m1awiajacco.

lalac;uikaiiij oliflicj\/eJ(iieny „-;j

4

mitsti)wOL (lala Podpisy osób uprawnionych

di) remrczenlacj Wyki imawcy

Ofert;. „lożą l,3 %ji,ir,:mii!nhl;I II;! Iiirn,.,I:ir,:icli pr-n Lnmnw;lnycI, prn”. W yk,,n:in c,. lec, n Iwinie qiiI.,i;mj;ircj W Y134121 %ILc (Litli

tcży tlili c iyĆ-W I Li 1:1 I: c”.u Li m „n;t;t ile W „tcy liki iji.

% priyp:idLii, tly „;iI:citiiiiL liii diilie, \yyLiii,;ilyry. il;iii?.y l;Ii)i%;dE „lii lilii .„ilit iInl7ci

12



Z,iIiuŁnik nr 2 do iwz KI/Zl”-2i,-22/X

piccnt(Lt tirniy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V. 1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscawosr). dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia polegam na zasobach następujacego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie

(wskazać podmiot okrest”ć odpowiedn zakres dla wskazanego podmiotu).

13



• (flflf.CoWoSĆ). (1 nia • r.

(podpk)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mm;scowość), dnia r.

(podpis)

14



nr 3 (tO siwi Kl /„fl”—j6—./I8

piecy;ttLi (riIiy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

(rnieJsconos), cnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art ustawy Pzp podac majacą zastosowanie podstawę wykluczenia spośiud wymienionych w

art 24 ust 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzj. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. B ustawy Pzp podjałem nastepujace środki naprawcze:

(suiejscowosć), dnia r.

15



(podnis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMiOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następujacego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

(podijc pełno nizwę/flrmę, iidms, a tnkze W zaIeflloŚcę od podmiotu. NIP/PESEL, KRSJCE1DG) nie zachodza podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miojscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do nastepujacego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami (podor

ę*łrin r,azwę/flrmc, „jdrt i takzo w zale100sci od podm”o!i N/P/PESEL. KRS/CEiDG). nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzieIene zamówienia.

(mirjcowośu), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc), dnia r.
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(podpis)

piecztika i!riiiy

Lui;cziiik iii 4 do S1WĆ. KF /i3 2t 18

oświnczrit:

— oświudczaiiiy, że n je ii2 leżymy do crupy kapitalowej „ o ktcicj c.wa w tri. 24 uL
Zamóweii PuM eiiiych (I )z. U z 20 I 5 r. poz. 2 I ó4 /C 711Ł), i. w rozumieniu ust;iwy z
ccliroiUe koiikureiici i konsuiiwniow (Dz. U. z 2015 r., poz. I N4)

I pb 23 utiwy Prawo
dnia 16 Iuteo 2007 r. 0

— ośw cidczauty, że uależyniy do tc saniej rtijiy kapitałowej, kzórej lIlowa w art. 24 uNI 1 pkt 23 utawyPrawo Zarlowieli I”ublicinych, tj. W ro/umieniu ulawy z dnia 16 luicto 2007 r. o ochronie konkurencji j
kohiLimenuw (Ds. U. i.20 I 5 r, jiO”. I 1), cci podmioty yin Cn 101w poniżej ( iiakży podać nazwy i adreNy
N cclxiii) *

Nazna (firma) t :kdres NiCdtih\

______

J

*
— iiiC(I(iIi0\4 icdii je Nkret ić

1)odpi\ c)oh% tipO\YJŻ1I isnej do
iCpre /.ei%Iccwa liii \YyLcIi iLL1 c y

J
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ZaI,czriik nr 5 (lonyz KL7ZU—22b—22!8

\V\ kai \yykOlltflych tiosl,tw

-
\\artosc biuflo

l”rzc(Iniot (I()Std\Yy I)i(i \%„ykoiluflla r3i(yIcnhzJ(acY

L.p. - dostawy w A na Je”yie wyb manie

Po luiżdej dostawy wy ni cn lo nej w wykazie na Iezy dob czyć dowody okreNIąi!cc, czy dostawy te zostały

wykonane w spONń 1) ji a IeyIy

(tJIItj 1J11O.\(), (11ml r.
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Ztłacznjk ni (i do siwi KLłI”—2M—22!l 8

(lilowi lir KFIZP 237—22/18

(projekt)

Z;iw.trti w ślitiu 201 X r., w wyniku nosleiiowtiii,i it titfzckn;i nlmiiwienhil )lIl)i!u/ne.Lo bi
(ti)st:lwc irmlek Wi2;!t”3—WO(Iiti tIy!ptrsjn j,olinierii esiriw kwasu :lkryIowe(l, yakonezoneLo wyborem
przez Ziiiiiwi aceo (ilLity „ykoiiitwcy, \Y trybie przetirgu t1iCOUItI1lU/OIie.t) (I wLrh)ci ItiCprzekriu/iiaCej
n)\\tlowaliocI kwoi okresionycii ni podstawie „tfl. II ut. 8 LC4!wy z dnia 1”) sLyezni,i 2011 r. Pr.,wti /„ttllt)wiul)
publicznych (I”Zl”) (tust ednohty tj. Dz.L.201 7 157°

Iutsty( jutem Wkikieunict%j, tnsymuteni badawczym ; siudAba w I _odii (adres 92—103 I „udż, ul. Brzu,ińska
5, 15) wpsaiiyiu do rejestru przedsichiorców prowadzoneo przez Sad Rejonowy dla Lodzi—Sród Inieścia W
Lodji XX WydAil Gospodarczy KRN pod iiunwiuny 0000043803, NI 1”. PI;724—000—Ob-”,4. lkeon: t)0005023t)
zw,iiyiu dalej ..Zaniuwitjacyni. wprcicuitowanyin przez:

I ) dr nż. Tomasz ( zajkowsk
— po. I )yrekhir

2) mr I lanne l”aszkiuwk.
— ( ktwiiy Kswowy

z siedziba w NI
iw;iityiii/a dalu „.\kykont ct, repreieiitowtnyiu/ przez:

1)
2)

Uiiiowt tiwzelednia wynik pt)ępowlnil oparleĘo O przeJll%y tri .39 ustawy Prawo zaniowieil pibliuitiych z
dnia 29 siycziiia 2004 r. (u.p.z.ll.), owca ktbretw wyloniono Wykuitawce.

ykoiiawca zohowtaziije się sprzedae Ziniawiajacenni a /lluawiajac\ ioliowiatuije sic odebrac towar izapite ić Llnlćwi()[11 celtę 11 WYli] Cli (lite w w 2 pkt 2 ilości środka wiąż1ceo—woduta dyNpersja
polimeru estrpw kwasu ;ikrylowego O liatCpujic\uh praliiclbleli:
— tę5tość (20k”) 1,01—1,08 g/cmi

— lepkość (23k) I 5—35tnPa . s
— zawartość subsia hej i siniej ca. 48--52%
-pll 3,0-5.0

2. Frzewidywan;t losu do realizacji
40 000 k

/tilitwqac ma Pr do zifli.nly IIIUOWV W zakresie przewiditaiti loui do icilizacji W okrc-.ic jej
mv lit. czci konicczo tikiej „mittiy wynikit z koltL,ioci. kloryuli nie niniiit było lr”cwldzieuuliwili zawarcia umowy. Ziniatit Jusu lite IIOŹC puwodowac zwikszciira calknwhej wartości nutowy
oki e%loliuJ W * Ci pkt. 2 nutowy.

Wykcnawci real i/uje zaulowicilic sukcesywnie w okresie trwania umowy. kuorym mowa w * 8.
2. Wielkosć dostaw /:llullwijlcy oktesit w Ruinie HseuuttRi i:itiei dalej „./:iuiiowieluem” na ... przed

myliilcin\ lii Pl1” /alillWiljileLCO lerillluieil, uotiiy

3. /nuutniajacy litU prt\\o iyiek,yć liii /lituilC)s/Yc Wietkosci dintiw TClll/O\%lll\eli sukcesywnie u czyn:
niczw ocznie iii toulitlie \Yykontw es.
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I. 1\kol1Ii%yeI, LIO%iIirCLIt 1111 SVt) kosił łItlliO\YIOiiIi CIOsŁIWC.
- -

2. Warunki dostawy: bun in;ii8ittyu Zaniawiij:tceL-o. )1—I03 LoUz ni. Hueziiska I DAl” LODZ

(I NCO il:KM X 2010).

3. yi-oli:iwC.i zawiiiWiiiua Ztlut\%iliice:o O leoninie (kisIliwy w kriiiie pisenitiej ( ł:tkem lub (10)11,

e1 i< n W I ez S

I I)nsiaretnny sitidek 10w-ue:) tidiiiwithic wyitl:I”1rlinin Zitil lwi jiLCeaO okresionym w 2 pkt I nin:uszej

unu)wy.

2. l)o.s”, twa P(iik”iniiit byt odpowiednio ozn;ikiny;ina oraz p siadi,c wiitdectwo tkosciiaicst, lub inny dokument

)c)iwieiiIz;I;;ity nlisiillaiiie sysielli[i zlipewiiieilill jakości.

3. Wykonawca p0iet ezesć zllmowiciii; l0dWyk0flIL\YCy

(:apiy fili :osiuiic iisiilzitii” li” pr:ipadkii :1/1” )ty/aiizalIi-a liSi pittu”/cki i, o/pc/t :an,,aru pś”it”hrztuui

Cty(i :anu illit ii/U podtti „A OiiUit”i 0111).

(I

1. Strony usłailija, e ccm, I k1 środka wi jcco—wodnej dyNpcrsji polinieru estrów kwasu ;ikryIoweo

jest cena jednostkowa neitc, powiększona O podatek yA”I.

2. Maksymalna noiiiinalna wartosć brutto Liniowy wynosi zł (slownie:

3. ZaIllIIwiiIjiL y sil C?\ j l)dpn)WIiLI?i VAI i. u\Ył1ie(inicii lem priepntw iibowi:tiujacycb w kraju

ZIuhlawilijlieeco. (Zapis gosfanh usunie/y lv pr_ypodku J II”ykonrnts-i” 5k/ada/cieL-go o/inc inc bcd:ic

i/o (li

4. Roi! cienie tintowy I isilipi yodiiie z iaczna wallobcia taktycznie zre1tiizowllnyeii dotaw wskazana w

kiktnntch VAT w okresie ej trwania określonym w 8.

5. Zatisiwkijacy (iOpIJSze/1i łflhiiinC CLiiy jLdflOsIk0Wei przedmiotu zamowienill w czasie trwania umowy, k,eii

koitieczuośu takiej zmiany wynika z okoliezm,ci. kćryuh nie moimi byli, przewidzieć w chwili zawarcia

umowy. w szczególności w przypadku zmiany cen surowca niezbędnego do wyiworzeina przedmiotu

umowy. Zmiany w zakresie ceny nie noga nastapić eześciej Ii i raz na kwartał Pierwsza zmiana ceny liloże

Ilsilipic p0 uphwic pierwszego kwaritu oktwiazywania umowy. Zniiaist ceny jetinoslkinwj iliC Iluże

powodowac zwiekszenia caikownej wafllisei u iiiowy okreslonej w O pkt 2 uilulWy.

I. Za wykonanie umowy Zlilnawiajacy zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane na Ltkłiirzc

W terminie diii od daty wystawieniu kiktury Zamaw apiecniu.

2. Zunnaw iuijaey tipowazilia y konawce do wystawieil Id Iak:iir bez swojeio podpisu.

3, W przypadku wysltwicnia przez kra wego \\ykonawce bki nry U w-.ducEe obcej, platinisci doknny walie

będa w l”LN wg średniego kor.stj Nhl” z dnia poprzedutjaeego dzieti wysiawlenia Liktory Lop/s zosttiiih

IisliinLir II” „a/i:Iu)scż Ol/ Aniju p()chocL—ma bli”hiinn.er lid” tns/utt li” /zX /i/ :h”żona oxhznh- ohi IiI)

ł W przypadku pudami przez krajowero \„ykonawcc ceny w olerc ie W walucie obcej a n %łutwienia aktory W

PLN, ykonaweut dokowi przeliczenia waliny obcej na PLN wg średniego kursu NIW z tl,ua

poptzedzajlicelo d,”ien wyslawicniui Likiury (:c;jiJ :051013/i nsziiikiy ii :cI/Ciićt,ći od Ar i/u jnujzod:,”ni,

Ili”koi,myti” Iii/i Walili)” W jUkitj d(c,liitI iisżcmw ci/ind).

tJiiiuwa ninieiszui zosiala zawarta na czas okreśhny: 6 inc—y od zawarcia umowy.

Z zuistrzeżeineni ust. 2.

2. tliiion-a wyrasa w pi ty padku, dy warłosc przedininiti zamt,wicin:L ok,eslowt n ilu neisze! tiulowie zostanie

zrcuuliznwuunuu.

3. l”rzcdbo,”enue tcri,untu realitacji Innowy ninie Iluistapiu U tizypadku lic wyezel pamut m/el /at)iawiutjuicelo

\yuniiieu tnnowy. termin ten nin/e być przedlnżony- max 3 iii—ue aneKcin za zeiida sUon.

4. Zunnawiajacy może odstapić od umowy na pndstawie kodeksu cywilnego Itib z pnniższycli przyczyn:

— w pi-zypadkii gdy dostuireztiny towar zaWiera wady. W i.ezegołno-,ei nie tell_i l)JRi:neiiow okielonyeIu

w 2 uM I ninies7el tutlok4\ Upi i\%nuLnuu to imzt łu .nt / li 1 Ul ILU) I W Li ĘLi u”)IL\i IL L (Iti

otrzymania dostawy lub ujawnienia wady jeżeli wada wyszła tiu .iaw po7nie.

— w zakresie rezmy niespelnioneeo św:adezenia u przypadku cd; Wykonawca tik dotrz nuje okreśk”nego

U liniowIe Ici-mainu realizacji doszan bez wyznaczenia tILxhilko\%ceo ierilnnti speluicnia iw iadczeniut.
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()dstapienie otl liniowy hi )ostIwie l30\yYZYC1i l1YY illOze flt%t4)IC W (elinillie dl) dnia.

9
Wykoiiawca zaplaci ta rzecz Z IuiiwiiijiIcei.o kary (Ilnowite \% wysoktisci:

IQ \yiiiLOci umowy okrelonci w h ust. 2 nutowy” za odsl,!puenie przez Zainaw ui4acee() Li )odsIiwie
$ ust. 4 111110W)” hit, Odsh4) lenie lii podstawie pIiCpisó\V kodeksu cywi litego. z przyczyn Ieżicycli po

stronic Wykon:iwe

li) 0.2 wartosci danej z:uim)w(onej partii tlo1awy za kittly tli.eń oj)uiieiia W !e:diziCjl tej palili
(t()sla\yy, WC \%„icCC fliz IQ wurlosci LiMO\YV okresluuicj W Ci ust. 2 umowy.

2. Zastrze2one katy nintiwne nic wylacz,iia odpwiedzahih”ci Wykcun:iwcy na zasadach oioluiych. cieli
wySuikosu szkody” spowodowanej naruszeniem postautowieut umownych przekroczy wyokosc zastrze/oulel
kiury umowne!.

3. Zamawiaj4ey ma prawo do potracania kar umownych poprzez pomniejszenie suuiiy pieniencJ nale2ilej dn
ziiplaty na podstawie otrzymanej od Wykonawcy Liktuiy yM”.

10
Zaituawuajacy ZastrztiLd sobie prawo do przeprowadzenia prob technologicznych przednuichi za:l%OWieulLi na
kilku pautiach produkcyjnych wyiohu lunalnela) oniz do oceny zgodnosci wyrobu finalnego z karta
pantineirów technicznych i wylnaganiautli Zaunawiajacego.

2. Zantawuajacy zastrzca sobie prawo do odstapienia od umowy w cipgu 7 dni od tiaty oceny wyiobu
linalneen. W prn”1xidkn jezeli wyrób liMiny nie eI zgodny z karta parametrów technicznych i
wynia.ininnn /.itiua\yI;tJaceL().

li
W sprawach nieoregulowanycli niniejsza umowa mak zastosowanie przepisy prawa pulskieeo, w tynt kodeksu
cywilnego i przepisy Ustawy Prawo zamowieul publicznych.

12
Spory wyuiikajace J umowy roz Iriyta sad miejsca siedziby Instytutu Włókiennictwa.

13
Zmiany (10 uniowy uitog;i być wprowadzane tylko w orunie piscnlulej pod ryoreiu nieważności z
nwilctinicuueni /fl”,itd art. 31 astiiW\ Prawu zamiwueu) pub)iuiiwrh.

14
Uunon e sporzadzono w dwóch jednobrzuniacy Ul) czcinplarzachi. po jednym dla kanIej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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