
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Wiókno wiskozowe cięte

Tryb:

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

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KF!ZP-236-27!1 $

Łódź, 27.08.201% r.
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I. Nazya (limin) orni adres ;aIIinIwiaj:ceo

llitytLlt \ylókieiiliict\y.i

ni. Ituez iska 5115

92-103 Łódź.

(I 12 („ I—63—łOi

kiks. O 42 t,79—2o—3 X

IŁccon: 00005023”)

VAI” Ul: („I 24—(KX)—O6a4

(iiidziiy pracy. od poniedziałku do piaikti, od 730 do 15.30.

II. Tryb U clijcie iti it Za titów i ci in.

- N itiesze jNtstepOW)nte prowadzone jest w trybie przelire U flCO1flIfl1U/O[iO iii podtiwic art. 39 i asi.

ustawy” z dnia 2”) slycznhi 2001 r. Prawo Zantowieit Publicznych (tekst jednolity tj. I)z.L .20 7 poz 157”)

zwanej dalej _Usiawa I”LP” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W 7akresIe n ieurcguiow:utym niniejsi.i Spccyflkitcja istotnych Warunkow łan iówieiut, zwana dalej

I WZ””, zastosowanie ma;ii przepisy ustawy pp,

3. Wartosć zalnl)wieilia nie przekmacza równowarlokci kwoty okreklonej W przepisach wykonawczych

wydaitycit na podstawie tri. II ust. N ustawy P/l”.

III. 0pis przedmiotu zantówiunia.

I. I)ostawn włókna wiskozowego ciętego O parametrach:

- grubość 3--5 dicx długość 40 ÷ 1(10 mm

— ilość: 10 000 k

termin realizacj ukce-ywiych (ksttw file noże bYt d!uisiy iii; 14 dni ćitl tlaty zlożeti a flin)iflYienia

Warunki płzitnokci: nhimtifnnin 30 cmi, maksimum bOdni od daty wystawienia hiklur) /ZIJI)awia$acL”inhI.

l)o każdej closIa%n należy dcIl;cty”ć świadectwo jnkocihitcst litu dokument potwierd”zapn posiadanie

Nyslemu Zapewnienia Jakości

2. Wykonawca zcll),)wi,iny jest ii”e;tiizowiić iifinowIcmiie na zasadach i wartimikaclt opisanych We w/tirze

tufowy sianOwiacytU iaŁ1cznik nr 6 do I \\/.

3. Wspólny Siowutik Zailtow cd C I”V: 19.73.0(1.0(1—2 wiókna sit nenie

4. łamnaąiaJac\ miii” doptiszc”t,;i niożliwoci sklad,uiuia olei cicsc:owycii.

5. łamuawhiacy nie (Iopuszcz;t umo,IR%,uci sklad;inia olen wiuriaiuiowych.

6. /aniiwiajacy nie przewiduje niozliwokci udzielenie zamiówien, o których miowa w art. (7 usł. I pkt 7.

IV. Termin nykqu:tnia z:tmónieiiia.

łaunawiajacy wyn]a1a realizacji ianińwienia W teruniulme 2 nulesuecy liczac od daty zawarcia uuiuowy.

„. %%aru tiki udziału W pOStI)owa ful.

I O udiielemuue z;[iuciwicmi,it moja ubiecac sic Wykoutztwc3 ktoiyy:

I ) lic pod ietaa WyrJOCłeIlltĘ

2) spełuiiaja warunki ud,-ialu w poslepo%tanitl doiyc,acc:

a) kompetencji kil) uprawnień dci prowadzenia tikrt”Icuuici (I/i:lIiulIi(iCi yawodowLj

/„auilawiajacy nie stawia warunku w tym zakosic

Ii) s\ttl,lcji ekimioiuieziuc; lub lnuansu1;eI:

/aulHltyiajaey nie st:14451 %yuruitktu W myli) zakresie

c) zdiulnosci leelimiie,iiej tik zawodowej:

Wykonawca siwln i warunek cieli wykaze. Że w okresie tusiam cl trzech lat przed unlyn cni lcuiii jan składania

ulen, att-kIi okres pusuwadzeuii:i dzuałaInoci jest krótszy— w tyta tukic”sic_ \%\kOtiZil ula[e/\tie CO iali[ululIeJ

I dostawe włóknu n warmtikci co ui:jilinuej 100 110(1,00 zł bruDu.

(hi iii „„„//c”Jlinj „Id Pl \ „II/OCi u”hci;unitj ilikuiii.”iiti,Ii „/„i,),!u\l, 170 110111 klEiła,” %)ilii.112111

tu,,wiAti” lIlEhI/JI li JuiJyk/iOlldJliII. uuw(runuj II lud/uhli Ii 0/,0k/l ni: PL \„ !sflIuflluqcnu /„l;lyini

„c/u lutu /Iui”/,Xoum”uum „y,” \„no,hnmu umil Juk/J : u/nhl ucu:ckł jiOut4Iurill 011(1).
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2. Zatiiawiaj;tcy 1110/c. na kazdyiti etapie postcpuwaill, ft/nać. ze wykoiiawc;t ile posiada \\ymliinyCh
zdolnoci. jeiiii zaane iin nie zisobow jechti cznycłi nb zawodowych wykonawcy w inne przctlstewzwci
gosptldlrcze wykonawcy noże nIeć netIywny wpływ na re;tlizacjc zamówienia.

3. Wykonawca noże w celu potwiertlzeiiit spełniania warLlnków, O ktoryclt mowa w rozdz. V. I 2) lit. b—c
IIinicszcj SIWL w stosownych syItiwi.tcIi oraz w odnieieiiiti do knnkrelnego niinówiuitta. nb leci) czesc.
polentu ha zdoInocitcii technicznych ILIb zawodowych lub sytuacji linansowci nb ckoiionitcznci innych
lodlnlolo\y, nIezależnie Lit! diaiktttti OVI1LLO liicticycli LO Z tulu „t()SLIIIK(flY pniwriycli.

1. Zainayiajacy jednocześnie inforiiinje, z,‚stosowlla sytnicja” O której ulowa w pkt 3 wyslpi wyłaczine w
przypadku kiedy:

I ) Wykonaca, ktor\ poleca Iia zdOIl)t)schIcli lnu sytuacji innych potlnuotow tidnwothy z:ulilaWUjaccIillL
ze re.iliJLIjac zaluowienic. htdzie dyspoiiow:tI uuiezbediiyiiii zaswaiut tych pitdniiorow, w zciegolimsci
przedstawiąjic zobowiazante tych podniiotów do odd,tiii Lutu do tlyiozycji niezbędnych zasobow na
potrzeby realizacji zituilowicnia.

2) Zaiiuawiajacy oceni. czy odostcpniane wykonawcy przez inne podniioiy zdolności techniczne lub
zawodowe lub cli ytuacju tinaliMiwa lub ekotituniczna. pozwalaja na wykazanie przez wykonawue
pelniitnia warunkuw tudziału w potcpowanltu oniz. zbada, czy tiuc „.acliodza wobec lego
podiiuoLu potlstiiwy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. I pkt 12 23.

3) W odIliesicniLI do warunków dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy tuoca polecać na ztloloościacli innych potlniiotów. eli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub uIuci, do reahntcji któl3”cll te zdolności sa wymacane.

5. Wykonawcy inog wspolnie ubiegac sic o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy
ustanawiaja pełnomocnika do reprezentowaniu ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postepowimiu zawarcia urnowy w sprawie zamówienia publicznego.
l”elnoniocniciwo w tbrmie pisenitiej (orycinal lub kopia potwierdzona za zcodnosc z oryginalem przez
notariusnt) należy doliczyć (10 uleny.

6 W przyludkti wykonawców wspólnie ubiecających się o udzielenie zatnowienia, warunki okresione
w pkt. I 2) lit. b—c musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy
łacinie.

Vi. Zaiuiawiijący tuje przewiduje wylduczerim Wykoiuawey un pOdStLWiC art. 24 ust. 5 ustawy PZl”.
V I. Wy kiz oświadczeń In b do ku mentów. potwierdzaj;tcyclu speln in n je wit ni jików udzial U w postępowa nin
oraz brak po(lstaw wykluczenia.

• Do otcrLy każdy wykonawca mnsi dolaczyć aktualne na tuleń kladania oteri owiadc,cn ii w zakrc,.ie
wsk,iaiiyni w zzilac,itktu nr 2 I 3 (10 S IWZ. Ititornuic te zaw arIe w ou iidczeniacli betla stanowie wtepne
potwierdzenie, ze wykonawca nie podleci wykluczeni u oraz spelnia warunki udziału w postcpowaniu.

2. W przypadku wspólnei.o ubieao ia sic o zaniówien ie przez wykonawców owiadczen ia o których nuowa w
rozdz. VI. I nmiciszei SIW/ sklada każdy z wykonawców wpolnie uhiegajacych sic o zamówienie.
()wtadczema te Iliata polwierdiać peinian le wawnkow udz ialtt w postępowaniu, brak podstan wykluc,enia
w zakresie. w którym kaidy z wykonawcow wykazuje spelitianie wantiikow udiialu w postepowaniu. brak
podstaw wyk I uczcili”.

3. Na zadanie zaniawiajac.ego, wykonawca. który z.anuierrt powierzyć wykonanie części zitnowieina
podwykonawcom, w cclii wykazania braku ist niciuia wobec nich podstaw wykluczenia z. udiiału w
postepowaniu z;tmicszcza inforni:icje O tych podwykon;twctcli.

4. Wykonawca. kton ptnyoluje się tuii rasuhy innych podtniotón „ w celu wykazania braku isttiicutia wobec titch
podstaw wykluczenia oraz spełnienia — w zakresie, wjakini powołuje się ii ch zasoby — warunków udziału
w poslcpowanl u zamieszcza inlbrmacje O tych podmiotach.

5. iczeit wykonaw ca poleci na zasobach lub ytt”acj podmiotu trzeciego. pl7edstaw:a zobowiizati ie Ieo
podli) iOtLL.

6. LulnIWiaiacy pt-i.ed oLłzie.leniein zanunwicnia, wezwie wykonawce, kiorcgo olerta zosuala uiijwyzej oceniona.
do imienia w wyziuaczonyln, lute krńtszyiii niż5 dni, tenluihlie aktualnych na dzień złożenia uastcpujacycli
oświadczeń Itil, dokunienuow:

1) Odpis z właciweLLo rcjeLrn LII) z cLiilrilncj ewutIcncj i ihutortnac: Li dziaiaitlosci cospottaiczci, jczcli
tidrcbne pizepis3 wylulagaJa W pisu do itietm lub cn idcuie;:. w celu poLwerdzcnta biaku ptidstaw do
nykluczcnia ni podstawie o ari. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy P/l”

2) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresoWych lub ciaglych rówiiież wykonywanych, w okresie
o%tOnicli 3 lat przed Lbjulywebu tertunnu skljdania (hen. i jeżeli okres prowaiłzeutiu działalności test
kntszy W tyli) oknese, wraź z podinieiti ich nanlosci. prłetluitititu. diii wykoiiunii i pntiinoIoW. na
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zerz których dostawy zosiiily w\koniine. oraz „nil;iczcntein clowodny okreskijncycli CZY te dotiw\

zostaly wykonane lub wykoiiwanc i alezycie, 5 orzadzoneco zadnie z zalaczit kiciu lir S do SIWZ.

l)owodaiiii potwertlzajztcyii czy” cl sttwy zciaał%” wykonane rizdeżycie sa:

— rel”cicncje hadż inne dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz którego dostawy byk”

wykom wamie, m w przypadku swiadcz.emi okresowych lub ciiiIycli Sa wykonyw.miie.

Jeżeli z uzasidmitonci przyczyny ti oblckty\uiymn charakterze Wykonawca ue esl w staiue uzyskać tych

dokumucntów. Wykomiimwc:i sk łada oświimdczen ie.

W pry\ patlkti świadczerm okresowsch łub cnwl\cll mmdiii w\kooywiimlych i”elei”enue gidy mimie (lokumclmty

potwiel”dzi4icc cli mmimlczyte wy! mnywimnic mwm miny być wydane li ic wcześniej miiżi Iii iesiące pi zed

upływem terminu składania olert.

3) l)okimnmcntów ilotyczacych pOdmiotu trzeciego. W celu wykazaina braku slnicuma wooce mlieeo podstaw

w\ kluczeni, oraz spelim cii ii. w zikresic, w jakim wykonawci powolnie sic mim jego zasoby. imwnków

udziału W postępowaniu jezili wykonawci poleci ni zasobach podmiotu trzeciego

Jeżeli wykonawci una siedzibc lub miejsce zamieszkania unii icryioriuiii l(tec/ypiispolite Polskie1. ?iimiirs(

tk,ktmmimemmmu, (I klomyut umowa W pkt 6.1). kkdm dokumuem lub dokumimemay wystawione w kra1u, w klóiyii ma

siedzibę lut) miejsce zam meszkunia, polwierdzące odpowiednio, Ze:

I ) nie otwarto ego likwidacji ani nie ogloszono upadloci, \kyslawiOIiy nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem leoninu składania oleri.

Jezeli w kraju miejsca zamimieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawci ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, nie wydiie się dukuimicmow, o których umowa poW\ żei. ztstellt4e się ic dokumentem

;mwmerajiicyni odpowiednio oswiadczcnie wykonawcy. ze \yskazmnienl osoby albo osob uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokuniemir unal dotyczyć, zlożoime przed iiotariuszeni

lub przed organemu adowyiu, adminmslnicyjmmym albo om”ganenm sinnorzimdij zawodowego tLIli

gospodarczeso wlaściwynm ze w,gledu na siedzibę lub nmmcjsee zainieszkanim wykonawcy” lub mimiejsec

zamuiesykaimma lej osoby. „l”ermnin okrelony powy”zej stosuje sic.

7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na skonie mnlemclowc inlormacji, o której mowa wart.

6 ust. 5 ustawy IVł”. przekaże zaouilwiataccmntm owiadczcmuic o przynaleznosc tuli biakuu pu7ynależno\ci do

tej siniej siupy kapitałowej, mm której otoKa w art. 14 ust. 1 pkt 23 usiawy I”7l”. Wraz ze złozenicmn

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody. że powiązania z innym wykonawca nie pmsmwadzą (10

„ukkmccośm konkurencji w po”ilepowaniu o udzielenie zaniow eol. Wzir oswiadyzeimia stanowi zilmc,nik tir 4

do SIW/.

8. W zakresie nie uregulowammyiii SIW?, zastosowanie nLuji przepisy iozporzidzcnia Ministra Rozwoju z dnu

26 loca 2016 I. w sorawie rodzajow dokumentow. takich noże żidać zamawiajicy mmd wykonawcy w

postcoowaniu O udzielenie zamoue da (Dz. I,. z 20! 6 r., poz 1116).

O. Jeżeli wykonawca nie zlozy oświackzen, o ktC”ryclm mowa w rozdz. Vi. 1 niniejszej XI WZ oświadczen lub

dokumcolow poIwierdzameycli okoIiczninci. o kkwych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy l”Zlm. lub innych

dokunientow iiiczbclln\ch do przeprowadzeimiu postcpowaniu. owuadczenia bib dokuiuients sa imickonipletne.

zawieraja blędy lub budza \yska,uIie przez. zaiulawiajaceso wiipliwoscm, zanmawialice wezwie (Iii ich

zlożenia, nz.upelnienia, poprawienia w terniinme przez siebie wskazanym, chyba że modno ich zlożenia otemla

\y)ktniLWcY podctLmby odrztmccmutm albo konieczne by loby uumiewaznienie postcpowzlnma.

VII. lnlbrnmneje o sposohic porozulmiewnniI się Zainmuwi;ijzceio z W ykouuawcumi oraz przekazyiytnia oswi;mdr,rn

i dokumentów, mi tu kk w skmuz;i nie 1)561) „ praw nionych do po roni niiei un in się z Wykonawcami.

Wszelkie mwwdcimueni,m. o.w”iadc,emta. wnioski (mrĘ” ;mlarmacie !mmmmawisjacy oraz Wykonawcy mnoga

przt”kmz,y\yuć pisemimiie. taksem liii, droga clekmmomdLz:1m. zm wyjatkmcmn otem”ly oma! umiuumiwy dla kiónob

dopumszczalmma jest briitm pisemlimla . Jcdmimmczesnie lmniawimjacy pr/ypommlimma. Je zgodnie z 14 List. 4

Rozinirzidzenim \iinislra Rozwoju z 26 lipca 2(1 In rokit w sprawie rodzajów dokmmincnmów jikich nozc ządić

iammm[wmmlicy (...) oswiadc,c:umm m IIcIKLmimeamy iYyiiimcmtimmmtc w mmm,d,maie \ i mnes,ei 5\\/ (mimwmmmcz W przypadku

ich „lo,enma w wymukti wezwania o kmóryn mimowi w urm. II mm”.;. 3 lm”.l.mwy VI) „moza bse powimIc”.mnc za

igodmmosc zorygintlcni w lórmie pisemimncj lub W tonnie cłcktnmmmiczmmej.

W korespommdemici kicrowanei di> 7imiinijiccso Wy konmwci winien poslusiwiu się umieleni „.pmmwy

okrelomuymmu w SIW/..

Lawiadomutienmm, oswiadczemuim, wnioski oraz mntom”mnacje przekazswume przez W ykonawce pisemnie wmimny uw

skImdaime na adres: lmistyiuml Wiókiemumuiclwa. mil. Bizcziaska 5/15, 92—itR lod,, /mmiuowmeimii Publiczne.

3. /aw iadoiiuemum.m, oswiadczemmia, wmiioski (uraz iIuIoI”lmmitcje pr,ek;m,ywmmic przez Wykom:,mwce drogi

ekktromumczmum wmmuny byt kmcrowmime mim acie”.: ćaal,u\\ icinmiiss,łosz.ii t imk”.emim na mir (42)61 63 190.
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4. Wszelkie zaw,adiinie,u:i. t,w,:idezeti,a. wlii(%ki oraz iiitornyicie ri.ekiz:iiieni poiimc kiksu lub
w hirinit” e!ekąruiiiezrie; wylliaaj:I ii zadanie każde1 ze stwii, i,iezwłocz,ieti, polwerdzeiti ::tkiti cli

(rtv” na lii

5. Wykonawca „iiuże zwrócić sic do Z:i,ii;twiaaceo o wyjanien ie rrc.ei S I WZ.
.Jeżeli wniosek o wyjaśri cnie I icci S I WZ wplynie do Z:uiiawiajaccgo nie póżn ej iż do końca dnia,

w któryiii njiływa polowa (erilliliti skiadini;, olert. Zaiii;iwi;ijacy udzieli \Yyjauiieii iiiezwloczriie, edziak nie
ptiznie niż na 2 ilni przed uplywein Ienil:iiLi skladaii:a oleri. Jezełi wii!i.se ci wy;IsTl:en;e lrcci SIWi”.
wplyiiie iti ilplywie leoninu, o którym lilowa Jiowyżcj, lub dotyczy iidzclonycii wyj;iiceii. Zani;rw::ijicy
iUO/s Lkl!;el;4 wypn;cii albo pozostiWie wniosek bez rozpoznana. Zainawia;ic zileci wy;isnlenrI ni
stronic intcrnelowcj, in której iidostcp,iiono SIWi”.

7. Przedłużenie ter,iiinu sklad:mia olert lic wplywa na bieg teru nn skladaiiia wniosku, „i kióryiti lllow;i W
rozdz. VII. (i iiuiiiejst.ej SIW!.

X. W przypadku rozbieżności pomiędzy Irecia ninieiszci SIWZ, a Irescia udzielonych odpowiedzi, jako
nbo\4 mnij ic Iii lIczy pr/\ I li trest pisili I / iw itr ij 1CL .O pozaut szt 05U I „dtz nic / liii 1% j Iti_O

V. Zam;iwiajicy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawców.
10. Osobami uprawnionymi przez Zamawiajacego do porozumiewania sicz Wykonawcami sa:

— Malgorzata Piotrowska, Michał bZuI;ikowski
VIII. Wy mng:i ii in (!otycttcc Wit (liii Hi.

W niniejszym postepowaniu Zaniawiijacy nie wymaa wniesienia waditini.
IX. Termin związania ofertą.

I. Wykonawca bedzie lwia/ary oferta przez okres 30 (liii. Bie terminu zwiazania okna rozp(uc/ynil sic wraz
z upływem wrmnunu składania ulen. I ami. 85 ust .5 ustawy UZI „).

2. Wykonawca może przedłużyć leonin zwiazania oterla, na czas niezbędny do zawarcia umowy,
s;nnodzielnie lub na wniosek !alnrwialucego, z tym, ie !aiuawiajacy może tylko raz, co Iiaimcuej na doi
przed uplyweuii terminu zwiazania okiia. zwrócić się do Wykonawców o wyrazenie iu.ody na puyedILiżeIiie
teco leoninu o oznaczony okres nie dluż,zy jednak niż. 60 dii:.

3. Od,nowa w\razciIia zeody na przcdłuzcnie terminu zw:;i/Inia okna nie powoduje utraty wadium.
4. Przedinzeme iermmu lwia/ania ofecia jest doptiszcziłne iylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu

ważnoci wadiom albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem noweio wadium na przedluzouiy okres
zwiaz;Olia okrta. Jeżeli przedlużenic terminu zwi;izania okna dokonywane jest po wyborze oterty

tik ()J\ stlili s/L I ujbowi i/t K w nit um nowi_o w di Li li lub t _o IM zd Itizcot dutyi z icdyiiit
Wykonawcy kióreso Okna ?A)slal;t wybrana jako najkorźystn iesza

X. Opi% s1,osohti przygotowyiy:iiiia ofert.

1. ()Iórta milsi zawierać nastepujace oswiidezenia i dokuineniy:
1) wypeln 011% formularz ofertowy pnrzadz.oiw / wykorzyąan eol wzoru slanowiaccgo Zalacznik nr

I do SIW!, nlwienijacy W szczeolaticj: wskazanie olerowancio przed ni joLu z;.inc1wienia Iaczii:i
telle otenowa bruno, zobowiazanic dolyezaee tenninu realizacji zaninwienia, warunków pł;itnosci,
;ikceptacj wszystkich postanowień SIW! i wzoru umowy bez zastrzeżeń. a także mlorinaejc która
ezcć zaciiówicnia Wykonawca zainierza powierzyć podwykonawcy;

2) oswiadczerne o spełnieniu warunkow udziału w postepowarliu — Zalzieznik nr 2
oswiadczeiiue o iraku podstaw do wyk uczenia Zilączn ik nr 3

4) pelnoinoeaienyo do reprezentow mii wykuaiawc\ . o ile olurte t ada pelnoniocii:k
5) zobowiaz:inic podmiotu trzeciego — jeżeli wykonawca lioIe:L na zasobach uli syluacji podiinntti

trzeciego
2. Oferta musi być ii psalla W jczyku tiolskim. ta i:i;isjyiiie do pis:niia, konianierze lub inn;: truala i czytelna

leełtiuka oraz podpis;i:ia przez osonety) upoważniona do replezentowaimia Wykonawcy na zewnalrz.
i i:ici;wania zoboniaz;ni W \y”,oko.ei od1iow:;id;ijaeej cenie uiIerl\

3. W przypadku podpisania oteiiy oraz po.wiadezeu:t za zgodnosć z orygmaleni kopii dtiktniwntow przez
osobc uewynueluoiia w dokumencie rejeslraeyjnyiii (ewidencyjnym) Wykonawcy. należy do oleny
dolaczyć stosowne peliomocniciwo w oryginale nb kopii liowiadczo,ie.i not;tritliue.

4. l)okunmeu;:y snorz:dzone wjczyku obcym są kl;id:ine wraz z dnni:cczeaieni n;cjezyk 1itilki.
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M \koiiawca ula prawo zluzyc tylko edna olerte. 7 lozen e w.ckizcj I czby O ert poW uWije odrzticeiiie

wiystkith ()JC)I ztoz.oiiycii przez daneco WykOJiiIWcC.

<1. Tresć zlozoriej oicrty musi odpowiadic treśe SIWZ,

7. \Yykoitau”ci ęuiniesit wszelkie koszt zwjiz:)ne Z priycoIilw;luicin ylo,”ciucin oleiły.

X. Z;ilcca ic, aby kazd;i zapisana siroit oicrty li t pLinLillero\yIni holciiiyiii i1ulnciiiui. 1 C.IIL I)lerIL wraz z

ziI.icz.iiiIi.tiiii była \ tr%ytIy spOSLdl 7_C 5(IhL I(IliICZOIiiI (III). zl,iiiti(kYmi, LSLy”ŁiI tinicUiOJliWliLjiC JI

san oisliia deko,npkiiicjc), oia/. z:iwicialit spis trcci.

0 Popi:inki lub ziuiti1y (ró\ynl_z pr! uzycili kt.irek(uui) olicic, powEnny byc piriiJuailc .5OfcC!1Ie

pr/cz osok I1LlthucI oLrtL.

ID. flieite ii;tieży zloyyc w ;tmkiiictcj kopercie, w siedzibie Z iiiiw tilce5O i tiziiikowiu w ilSLepUjity

sposób:

Instytut Wiókiennictwa. ul Hrżc,uiski S h )2— 03 lódz

oraz op;lti%on;i ripiscin:

„Dostawa włókn:i wisIśozoweo cięte)”

z dopiskiem z dopiskiem: ‚„nic otwienic przed dniem 7.09.2018 r. do odz. 11:00”

i opatrzyć nazwa i dokł:idnyiii adresem Wykonawcy.

II. Z;ini:iwi:ijacy inlbrniuje. iż zgodnie z :iii. 8 ZW. Z art. % ust. 3 ustawy „LP <itcity składzine W

postcpow:initi O z:iiuowicnic publiczne SĄ jawne i podle ja tidostupnicniti od chwili ich otWiifUiii, L

wyjutkieiii inkirmacji sianowiacych tajeiluitec przedsiebiorstwa W rozuiiiieniu ustawy z dnia lb kwietnia

1 9Q3 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 / późn. nn.). jeśli

\Vykonawca w tenilnie składania oku zustrzed. że liii IlulciL one być udostcpiicine 1 jednoczeri t

w\kazuł. iż zastrzeżone intormiuje sianoWii tajemnicę prLetIsiebit)rstwi.

12. Zainiiwiajaey zaleca, aby inIoriuiace zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa byty przez Wykoniiwcc

złoitile W oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowan cni „„tajemn ca przedsichiurst(, lub spicie

(zszyte) oddzielnie ud pnzostiilyc:i. jawnych eknientów uleny. Brak jednoznacznego w,,kzizania. które

iniorinauje siaik,Wia t;ijuinnicc pizedsichoriwa oznaczac hedzie. że wszelkie („SM iaduztnia

zaswiadczeiiia skiadane w trakcie i1lnicjszeyo postępowania sa jawne be, zastrzeżeń.

13. Zastrzeżenie iniórmacji, które nie stanowia lajenu]icy przedsiębiorstwa w rozuilileniu ustawy o zwalezaiiiti

ilictlczc i% ej konkurencji będzie I rakion ane, akt” bezskuteczne i skuł kować bcdzie zgodnie z nebwa ta \ „

20 października 2005 syen. tZP 74 05) ich odlinnicnicin.

14. Zainawiijae\ in formuje, że s prypadku kied\ wy konawca otuyma od niego wezwaii ie w tiyhie art. )0

n%tawy PZU, u zlożi”ne przez niego Myjaśnieilia i/lub dowody stanowić będa tajemnicę przedsiehiorsiwa w

fllztiilliciliti tistaMy (I zwalczaniu nieuczciwej konkiireuic1i W koia\ey hedzie przyIueiwało piano

zastrzeżeiTia ich 1aki, i:łjeinnica przed%?chiortn”a. Pi”zediniuione ziistrzez.ecie 7;iii):iWi:ijac” 117113 /.a

skLiteczlte wy lacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz. sauliego 1iLstiJCżell ia, jt”d!1Oc7ei1ie wykaże. iż

dane mloriu:icje si;irn,wia tajemnice przedsiebiorstwa.

15. Wykonziwca może wprowadzić „ntiiny. poprawki. uitodyłikacje uzupelnicnia do iiozt”uie oIeny piki

wziruiikicin. że iaituawciiaey <itrzyina piseiuuile zawiadomienie u wprowadzcniti zmian przed teruhioLn)

składania okn. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złozone Wg takich samych zasad, jak

skladan:, oleila tj. W kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ZMIANA”. Knperty oznaczone

..i,M tA NA” zostana otwarte przy utwici”anm otćdy W ykonawcy. który wprnwidzil ziniamhy I pti

siwierclzeniu popriLnmloci procedury” dokonywania znuman, zi”smtmhii do1iezone (Iti oterty.

U”. Wkonawca una prano przed tiplywein terminu skIadanii okn wyeotać się z postepowania poprzez

zleżenie pmsemnneg<i ptiwi:domienia. według mych samych zasad jak wprś”w;ttlz;mnic zmian i noprawek z

ut:Ipmsein na ktipemuic .Ak \(„( )l ANIt „„„. koperty ozmTilkow,iiie W ten „.nosol leda otwierane w pierwszej

kolu}nosu pO potwierdzeniu loprinułosci ptiste1lowauiiit W kwmiwcy t”riz zgoutnose, ze zożonyTTu

otcrtanit, koperty otert wyeolywailyeh nic beda otwiemaac.

17 I )o przeIiczena nit „1_N w:mrmuic: wskaz:mitet W chikt:nwittiich złojonych na potwcrdzenic T)eIniania

n;irum,kow tiizialu n posrepnw:imhlu. nsrazune w walutach sund, niż „IN. /a:nau\ iijacy przytnue średni

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszcz.ecii )u)stet)wamlmi.

IX. ()terla, kuórcj treść nie bedzie odpowiadać treści SIW!, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 tistawy Pil”

zostanie uOzaet”ihi (ar:. 8) ust. I pkt 2 ustawy tYP). Wszelkie n:emasnoci oh;ekcme ułtmtr”czace tre.ei

zapisów w SIW! mm;ilczy zatem w\ aśnić Z !anlawiajacyiu przed terminem skiad:miui: ofert W trhie

przewidzianyiuu w rozdzia[e VII niniejszej SIW!. I”rzepisy ustawy IY.” nie przcwidna net)ujacIi

wiirunkow udzielenia zamowienia, W tym zapisow projektu umowy. po terminie otwarcia ofert.
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XI. Miejsce i termin składania i otwarciu ofert.

I Okute iialczy zlozyć w siedzibie Z aitawi acetro: W Instytucie Włókien itictwa ul Brzeziński 5/I .
103 Lńdż, sekreta riaL I piętni. w terinillie di” dnia 7.0”).20 1% r. odz. 10:01).

2. F)ccydniitcc ziiiiczcnEe dla oceny ntcltowania eniunu skl;tditnia Liter lii dala rodzina wpłynu olniy do
Zantiawiaj;icego, ił ile (lala jej wystania przesyłki pocztow, czy kurierta.

3. oknu zlożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszci SIW! zostanie zwrocnltui.
4 Otwarcie okuŁ nasi api W siedz”hIe Znniwiuijicego w dniu 7•flh)j() 18 r. o 21.dziliie 11.01)
5. Otwarcie okn jest j:twrlt:.
ci. Podczas olwalela ofert Ja mawitjacy odczynu itorroacje, O których niowi w lit. 86 List. 4 u1iwy 1jJ1j

7. Niezwłocznie to otwarciu otert zainiwiajicy zalniesci ni stronie
http: „WWWaWił)tl”/j1/.uln :ou”: L”Iu:apciiilic/ne inlormacje dotyczace:

t) kwoty.jaka zalnierza przeznaczyć lii stuninsowaitie zamówienia:
Ii) Hrm oraz adresów wykonawców, którzy złozyli oieily w terminie,
e) ceny, lenn mu wykonania zainówien ia, okresu gwarancji i warunkow płat ności zawartych w otertach.

XII. Opis sposohu obliczania ceiiy.

I. Wykonawca określa ceiw realizacji zainówicitia poprzez wskazanie W loritiularzu otenlowyni
sporzidz.onin wg wzoru NtannWiicegO tak1czniki ur I do SIW J. laczniej ceny” ofertowej brutto za
realizacje przedmiotu zaniówieina.

2. laicznut cena ofertowa brutto musi nwzglednia wszysLkie koszty zwiui/.alle z realizacja przedminiu
zan]owienti zgodnie z opisem przcdiu iotu zamowienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej
Siw!.

3. Ceny milsza byc: podane i wyliczone w zIoklaILleniu do dwoch nnejsc po przecinku (zasada zuiokriglcnia
pon/ej 5 należy końcowke po ninac. powy/ej i rOWIW 5 należy zaokraglić w órę).

4. Cena oferty winna byc wyrażona w złotych polskich (PLN).Je2cli cena zostanie podana w walucie obcej lo
!aimawiajauy w celu oceny złożonej okuty dokona jej przeliczeit ia na I „LN wedle sredn ego kursu N HI” na
dzien ot%treia olert.

5. Jezeli w potepo%aniu złożona bedzie o:ertut, utorei wybór pn.%adzilby do po\si:nut u Jilifl;L\% iaj:iccgO
obowiazkn podatkoweco „gc.diiie z przepisaniu o podatku od towarów i usług, zam;twiajacy w cclii oceny
takie1 oteriy doliczy do przedstawionej w nici ceny podatek od towarow i usług, który nialhy obowiazek
rozliczyć zgodnie z tyto” przepisami. W takinii przyadku Wyk nuiwca,skladaiac oicflc. jest zobłioniny
poinhn”mować zaillawiajacego. .e wybor ego oteny bed,ie ii”ow:idiic do pnwsian:a in zallitwiajacego
ohowaAn podaIkowetĘ wskantjac pa/we (rodzaj) towaru których dostutwi heozie prowadz te rio ero
powsanĘ oraz wskazujac cli wartośc bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryłeriói, którymi zamawiajjcy będzie się kierowal przy wyborze oferty, wraz z po(lattiem
WtĘ tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ja atenie najkorzystniejsza zostanie uznana atena zawierijaca iiajkorzystniejszy bilans pLinktów
w kryteriach:

- („cna (C,,)- 60
— Warno ki piat iioci (C1j— 30
— Termin reałi,acji sukcesywnych dostaw (C1)— 10 „Z

2. Opis kryteniiw oceny otcnty.

Do kazdero z kryncriow została przypisana wara okrełnna udziałem in”oceitowyoi.
Juntiawiajacz hedzie oceniał elementy okuty iidpowiadajace kryteriom, przy czyni każde kiyteriuni
podlegic bedzie ocenie ptziiktowcj opiriej O poniżej podnie zasady przyznawtiia punktów.
Ogolaa ocena olerl\ tieczie uIrii pu:ikttiw uzyssanych za pozczcgolne kryteria.

K = Ct C, ±(„

Sposób określenia ceny:

A. („cna — C.— (.0 %
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Zaiiitwiijacy ze 4VZ tkicli [mularzy ofertowych przyiiiue \4arto.c wjniżNza („LNY oferty jako e,,

teiiy Ixitl.cncj iteiIy.

I”uiiklicja ii ceik oferty [Isillalia ct W sposćh iiIstcpuiac\

Punktacj;i za cene oferty utitIana rt W EpOsOl) liieicpujaey:

xJOOphix 603,

L

t”dzie: („„ Ucha

(y,, iiiiiizit celta

erIl;i oferty badanej

B. Wirunki płatności C0 30 0% bed punktowane 4V l)aSkpujcy posóh:

— zapiaut w teiniinie bOdni od daty wystawienia akiLIry tOt) pkt

—
tt,lata 4V tenninic 45 — 5Q dni od daty wy wienui takiury t0 pkt

—
zapłata w Lerinhtiic 30 —44 diii od daty wystawienia Ihkuiry O pkt

lLtAonuiicu II of reje juaw pndac Xonherna kinu,! p/uflwc 1 iip 5/) dni ez uL „„redda/ np. -b—5 dni)

= IlOŚĆ p LIII któw x 30 %

C. Termin realitacji siIkcesywnycłi dost a („ —In 0% bedzie punktowany w nastepuiauy poob;

— l—7 dni od daty złożenia zamówienia 100 pkt

— N—14 dni lId tilIty iIh)żcntlI zlIITIoWieiIia 50 pkt

(Iti.rnzott CU ii” ej lic utUl: jii)(/UC hinikr,f,ic, (!rtU l/Iii I,iij:_U( li cUfll)li ; e i,. f) /nra „u,, nr ;I_:,u/ iii”. l—Ją rhe)

= ilość punktów 10%

Punktacja przniziwliita ofertom W l)i)/U/eeOlfl\elm knteriaclj ledzie Jieioima z dokladnoscia do dwóch

in iejse po prztuiiik u. N”ajuy2zI ciba puiktow wyznaczy iajkorz\ i imiets/.a ok-ric.

4. Zaniaw iajaey LitizielI zaniOWIeIiia Wykonawcy, którego oferta odpowiadac będzie w,y.tknu wyimhtaniom

ilr/tdI;IWiOiIyiil W mIławie Pil”, oraz W NIWZ i zostanie (ICtili 11111 jako niijkorzytniejsza W npahtiti

o podane kryieriut wyboru.

5. Jeżeli nie bedzie icioż ta (lokoitac wyboru oferty nakoriyin iej szej 7C W7tLlĘdLi na Iti, ze dwie lub wiecej

cileil pr,ed\lliwia lik sam bIms Cewi poiosialycli kryteriów oceny nlb-i. /amiiwiajacy spośród tych nteil

tk,kciia wyboru oferty z niższa Celta Jeżeli „osillna ziozoile Otefl\ o takiej anie; Cenie. iainaW:aiieY

44 C/WIC wykooat4cow, kiur,3 złożył i te o cih tlti iloicltll( w lenn in t <„knełony lii )f/c/ /iIilliIWIltbiUCCc)

o k-n di datkowyuli.

XIV. Informacje o forntalnościacłi, jalóc powinny być dopełnicune po wyborze i”[crty ii celu /awarci:I

I(11i0w7” w sprawie zaniowielna pmmhlicziiego.

( )sob3 reprezeniuilcc W\ Ktlnawe przy p0dpi”\ 44an Ul (lIlIOWI piwihIny paaadać ze loba dokmnnenil

potwierdzajace ich umocowanie do podpK:Ilna tonowy, o ile uiiweowailie to nie będiie wynikać

z (lokunielltow zlhhicz(,h1\Uli do oleily.

2 \\ pniYpatlkth Wyboni oferty ilon tlił ;)rzcz W (iUliWCI)W \y11(uI ile tdm iei:jic\ tli sIę O tij/ILICI1 :c

zaitiówienia Zamawiajael może „adac przed ntintieuii taflowy przedstawienia uniowy leQululacej

w—pcd)rice yeti W yk(iuillWcoW I 010441 itka W inna okrtsl:ic str00”, tiuunwy, cel (l/iIi 111111. sjiitsiil)

wnóldzialania „akrc prac przew;tlzi:niyeh do w”,kotiaaia każdeniti z nieb. solitlarna 0(1110W etI7IiIhtoc za

44Ykotilnlie hillu WteOhit. cizitaezeluIL, eza—.u trwania koiiNorejwn (oImcitiujiicegcu okres reiIIzac}i przedtinitlo

n,nlowiehuir gy.aratueji I rektitiui). wyklticzenie ilmożItwosci 441111<1% iedz.enill Liniowy konsorcjum Przez

kureet”ko114 lek zjeeo czlonko44 d1, czasu wykonania zahmiowieilli.

3. Zawarcie UIIIO4V\ 11atapi W”51 44/orLi Zahii\4ilifceeo.

4. I”c”slailowieliilt ust:tlone We %hO/C (101(144y nie podleLahla neuocjacohil

5. W mrzpadkti. cdl W” konli\4ea. kióreco tukila nit_cli wyora”ia jako iiajkiurz\ltniei,za_ nclu\ li sic itd

zawarcia tonowy, Zlitihawiabicz będzie lilógI wybrać ofertę nijkorzystiiieisz:i sposiod poztislldycsl tikam,
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bez przeprowadi.ei it ich pOn0\I1egO badania i oceny chyba, ze zichodza przeslatiki, o których iiiowa Wart. 93 ust. J ustawy Pzl”.

XV. wy nin ga n Iti dotyczące za bez1 dc czen in n :1 eż” I eto wy Iw na 1) O lin) OWj.

Zziiuttwmjaey nie wyillawi wniesiellr;i /aI1ezp!ecienia nilezyteuo wykoiianizi tonowy.

XVI. j%Lolne dla stron l)osLinowieiii;i, które zOstali4 wprowadzone LIG IrCCi zilWieflhllej ilniowy W S)fllWiCzamówieniu puhliczmieo, ońlne warunki limitowy alh<i wiór nmnowy, jeżeli Zuimawiający wyniuiui
ud Wykonawcy. :i Iw i.awul ri z nitu ti mowt w sprawie zamówienia pithliczlte2o ii n takich waru ii kneli.

Wzór urnowy. stanowi Zabczn ik nr 6 do SIWi..

XVII. Pouczenie o środ kneli ocli roii” prawnej.

Kuizdemu Wykonawcy. także innemu podhlliotowi, jeżeli na lub mial interes w uzyskaniu danee”o
y;tnlów lenia oraz pon iósl lub może pone szkotle W wyniku nanisieniut przez /.uinawiuijaceeo przepisow
ustawy I”il” priyslugtpa srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ostawy „lP ak dla pNcpowaiponiżej kwot)” okreIone w przepisach wykonawczych wydanych im podstawie aul. I ust. 8 ostawy IVP.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaunowien i oraz 81 Wi. puysluguja również organizacjomwpisanym na liste, O ktorej lilowa w art. 154 pkt 5 ustawy PiP.

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Leodnie z art. 13 ust. I i 2 roiporiidzcnia Parlamenio I .uro1lejskiego i Rady (Ul) 1016/679 / dnia 17
kwietnia 201 O r. w sprawie ochrony osób l5zycznych w zwhtzku Z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swohodnego przeplywu lak ich danych onz uchylenia dyrektywy 95/46/WI (ogólne
ro/por/adzelime o ochronie danych) (Dz. Un. Ul L I I z 04.05.201 6. str. I ). dalcj ..RODO, hi iorintmje, że

a. admnmnislraturcnl Pani. Palla danych osobowych jest Instytul Wlnkiennictwa z siedziba w Ludzi,
ul. lirzezińska 5/15

1) kotumki z inspekinrtiil ()cIlr(lny tkuiiycli ci iiozliwy pod idreseun iodaw.lodz.pl
3) Pani „ann damie osobowe przetwarzane hetki na potistuwie in. O osi. I lit. h), c.) RUDO w celu

zwiai.anym z postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego KF7P23617I IN
lub w z.wiazku z prawnie uzaxadiiionyimt interesem admints(ratomra na potstawienit. 6 ust. I Iii. fl:

4) odbiorcami „ani Pana danych osol1ot.ycll heda osok bull podnlioą) którym udostcpniomia zostanie
uloknmentacia postępowania w oparciu o art. X oraz. lii. 96 Lisi .3 uslawy z dnia 19 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 20 I 7 r. poz. I 579 i 201 8).

5) I”ani Pana thiiie osobowe beda przechowywane. zeodn ie z art. 97 ust. I ustawy i”p. przez okre 4 lat od
dnia zakończenia postepowaml ia O udzielenie zammnmwicnia .a jeteti czLk trwali Iii umowy przekraezi 1
lata, okres przechowywania obejmuje. caly c/as trwania Liniowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony
interes adm mnistrinora.

0) obowiazek podania przez PaniaPunia danych osobowych lle/porcdnO Pani,Pumna doiye,acyuh CL
wyillogielli ustawowyiii okrcsloml\nm w przepisach utaWy Pzp. in iaż-aiymim 7. tidzuitciut w pOtęlOWaniu
o tidzielenie ztmmówienia publicznego: koilseknchwje niepmlania okreslonych danych wynikaja z
tistuiwy l”zp:

7) n ot1uiesEen:u do l”uiim l”aiia danych osobowych decyzje nie Iletia tlodciiuolane W snui.,ob
zimutummit:inyzowaity stosowanie nt. 22 ROI H.):

) p< )s i att a I „u un i/Pan
— na podstawie art. 15 RO1)( ) prawo dostepu (10 danych osobonych l”anL Pana dtityczacych:
— art. I o RUD( ) prawo dn spn”su)wani:m l”aiui,l”ana danych osobowych
— 1Ml podstuwie ali. IN IU)i H.) prawo zadaniu od administratora ogriniezei1iu przctwarz.tnia danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o ktnz3eh ulowa wart. 18 ust. 2 RODU:
— prawo do wnlesiemna skamei do Prezesa Urzcilu Ochrony Danych Osobowych. t1dy uzna l”mni l”uuit. że
1luctwLrzaiuie danych osobowych „ani-Fina dotye,icych ittrus/L przepisy kt)h)0
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2 . iediinczt,ntt, Instyttil W?ókIclIct%yI prLypnIliina O ciaŹicynl Iti I”an „ann obowiazku iiI,rn1iic nyni

\yyiiik4acyIn lut. 13 1<01)0 w7.Iedun1 uob IL”.ycznyclu, ktorych (kufle Jlrtekd/aIic ?iIwa Zauiuuwuajauc:uuu

W zwuazktu z iirowadzonyn pnsŁcpowueuit I które Zanutwiajacy posrcdn )ozyska (Kl \YyktnLwCY

hnw;jcuo uulziaj w tustepowaniu. chyba ?C ma za.Iosowanue co najmniej jedno z wyhuczeui, O klóuych nmwa

tri. 1 ust. 5 1(01)0.

XIX Lista nilacziuików.

Wymienione miużc zaucznuku stallowia iiteiruInit czckć Specyt kacji Istotnych Warunków Zajnowiculu.

L..

o.u.?hit pI!YOIu)\%”t)ZuuI spetylikact

I. ;„.ici lir

2. !alac,nk mir?.

3. Zzmlacznik nr 3

4. ZzuI;uciiiik nr 4

. Zalaczimik nr S
li. Zak,c”uuik ni h

\Vztr lhrnituliuuz:u otcrly.

Wzor os\yiidczeuiia spelnnuuiuii ywuu1ko\y tudzualtu w Iloskpo\nIlItu

\V”()r oswjadczc,i W 1) biaku podstaw do wykluczenia

Iniormace liii tcIlhuL trupy kapitałowej

- Wykaz wykonanych dostaw

Projekt UIIIOUY

OWY

Ę”igr. 1Jhrw. .(„wmiĄ

kiennyuik Z.a”nn% ijileceul

10



Zlaczitik nr I do SIWi. IKI 71 „—23(—2?! I

)j ( ) kiciu

OFEIłIA

y pY(cpo%”;ndu O t(JILIcI%IeJmŚ,WeIIia y ybIC przel;ircu 1eOtfai1ictI1uiett) O \YarltnU: nieprzckiczaiacci wyeiŻon:i w iloiych r wnowaiiosci kwot okrcioiiych lii podsinuc lii. II ust. 8 ttawy I”ZP naIloN! 1 %Yi Wł< kii 1 W iSltOli)Wt() cię! eio.
i idrc okreiiUc

nr Liksu ur lei c—mail

Z8nlliwiająey: instytut Włókiennictwa, ni. (Irzezińska 5 15, 2—I03 Lńdz.

I . Oarujenuy (lostawę wióknut wiskozowego ciętego zgodnie z wyinig:inianii specyIkacji istotllyeiiwirunkow zaiuuówieiiia.

—Cena oleri y:
—Cewi jednustkowi netto x 10 000 k + • % VAT =

sio wite:

2. lnlorrnuje/iny. e wybór nuojci/naszel oferty: będzie/ nie będzie (inLJuotItebnL %kry/u)rowadziu do powstania u zaniawiaacego obowiazku podatkowego. W zwint.kti z czyni wskazuję/my nazwę(rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczen je będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartośćbez kwoty podai ku V AT

Rodzaj towaru Wartość bez kwoty podatku VAT

/ tota” W wlyb!In tui to/u / r”I:liI,,a,lw kubą furt — auuucuuiuuąciuusu;uubu ii!fuJIiJi:I fu! li IIItŹ. ( („(ur II!kru,unr ni /1iLt proiinL-ic u/o !44(SfWIJU li :oouuzn:cu:uy; 0/”(”uiluOkU /)OJOMOII co.
. ł”ernuin wykonania: sukcesywnie 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy

1. ( )Icrujeniy nastepujace warunki pkiinoci diu od daty wysta%icuui Liktury5. lenuin realmzacll ?alnowicnia (w dni;mch) :
I (tA ()i1ct(I ci II” ;Jean ifl osi Jak/lo k1 )IJA flint! ib ść c/ni n ahzat /1 inż chi tu nit” np. div u nit pru d:ia/ itp. 5—

/4 dni)
tu. Oświadczam/v ze taili ierzanly.. nie „anikrzanuy powier”ye real izflcje nastepujicycIi c/eści łamowlciuiali id yyko nawconi (illupi l/ce/mu” „yAres/n;)

J Opis części zail]ówicii a kutna Wykonawca tara cna Nazwa podwykonawcy 1
.:

-
-—

r _..__

_____

_______

7. Zztrejclrowaiie uiazwy idresy wykonawców wystepujacycti wspólnie (w prłypadku Wy koniwcówwspąl:)ic ubiccijacyuh się o udzielnie zamówienia)

11



. ()wiadczaiii!iuy. że wypelnileni obtnwi.ki inlormacyjiie puewdiiw \ art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia

l”arluneii(u LI1 jskicto i Rady (Ci.) 101 (i,(i79 z ciur;, 17 ku elom 201(1 r. W pr;Iwie ochrony I)SOl)

lizyczrwcli w zwi;i,ku z pr/el warzmicin cI;,aycli )sOl)()fl ycli I W spr;iwie sWoI)O(Iliti) prztplywu tak ch

tktnyuh oraz. uchylenii ilyrCkly\yy „)„!46/Wl, W(II)LC 0501) hzycznycli. nil ktoiycli dane OsoboWe

bezposrediuo lub )OHecIIiI() liOŹykaieIu w celu llbieiLIi;I sic o udzielenie IilII!Cj5ZCL(i /IIIIOwIenI;I.*

Akcepltieiuy pro1ekt umowy (zihicznik nr do siw/) oraz warunki spenicnia wiadczenia okresione trcscl;i

speeylikacji ;5tOlII\cl) WawrikoW z;IfliOWieiil;i.

W przypadki \V\ [loro IliIhZCl ulen) /Oh(IWiizLilelny e ulo Alwarem tIIIR)\V} HI okIu%)omi) ch w procbce uilniiwy

\%;lrunk;lch. w luicheli I lerI]unie wy/ikie/onytu pIyez Z;im;iw;;iace:o.

licznik nii dn ii;niejsiej_jdcity Sa:

I

3

IIIItjNCO\YO%U I dalI l”Ouiiuiy 051)1) uprawiuooyuli

do rel)nezenl;lcI i \\ ykuinawey”

Uuri;i nh,jżc in spni—iactzniini In forn,nl:ir,:icli liriycIlIrfl:iiiyct, 1irze, W komi;iw ię. lecz w Iiiniiie %PCIUUIIflLi WVITIItLi %1WC3 (ik:,rp.

lek di I: c, t n z4 I Lir ni tĄ c/iii Li WWIII 1 .I Ilu 1% N liCi r Li

W prŁym;tdlcii. iQli3 y;iI:1ci.nik „tir cl,ilycn wyki,n:iwey, nair?y n;Ipi;Ić II:! 111111 „lir 110l3rfl

12



/.aliuznik nr 2 do wi KI ZI”—236—7/I S

piecz;IkH liniy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE 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.

(miejscowość), 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 y.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia polegam na zasobach następujacegolych podmiotuIów

w nastepujacym zakresie

(wskazac podmiot okreśhć odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejscowość), dnia r.

13



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną śwadomoscią konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mIejscowosć), dnia r.

(podoi)

„4



Zalacniik nr 3 do siwi KI: ZP-236—27! X

pieczątka my

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.

(miejscowosć). dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy Pzją). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(m;ejscotyośc), dnia r.

„podpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującegolych podmiotu/tów. na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

poaić piirii n,izwr”/firnię, adies, „i tikze w ziIezno.ct odpodmohi NIP/PESEL. KRS.”CFIDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mkijscowosc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/hiw, będącego/ych

podwykonawcą/ami:
(podac

pełną nazwę/firmę, adres. a takie w zaieznosci od podmiotu. NIP/PESEt, KRS/cEiDG, nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(rniejscowosc), 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.

(rnidjsGrJwosd), dnia r.

(podpisy

t6



ZaIiczniL nr 4 do siwz Ft ZP—236—171l8

pieczątka i nil)”

OŚWIAJ)CZENI i

— ciświatlezarny, że nic n:ilcźyrny (10 WU)” kap itaIowe‚ której ulowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy PrawoZamówini I”ublicy.riych (Dz. U. z 20 15 r. poz. 2 64 ze zm.). i. w rozumieniu ustawy z ciota 1 („ IutcĘo 2007 r. Ohronre kt kurcoej t konsunieiuow (Dł.. U. z 201.5 F., poz. 1 81)

— oświadeiumy. ze tiaieżymy do lei sanki riipy kapitalowej ‚ o której nowa W art. 24 ust. I pkt 23 ustawyPrawo Z.imówieit Puhi cnrych, ij. w ni/Litu icnki ustawy z dnia lb lutca, :007 r. o ochninic konkureitujkonsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184), co podmioty wrn enome ponże (należy podac nazwy i adresysied,jh)*;

ajjirmą T %drc%sicdflhy — 1
7

-

L41.

__

_i.__

podpis ćioby [ttiOU Iżil iOtlej do
rep reze ii owan a wykonawcy

*
— nieod1n%wcdlue „kre.iiu
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ZaŁicząk 5 do nyz KFJZ)”—23b—27! 8

\Y ykiz \yykowtn) cli dosaw

i)okuiiiciu
\k irtoc brutto .

„rzcdunot tk,sttwy 1)iti wykoiniiia Odbiorcu potwicrdii;ucy

- doM3wy zł - I1tlC/yIC wykoittiiic

Po Każd ej doNta W% W3lIJiCII lollej W WyLI,iC iialeźy (k)lCiĄć dowody okreIająee. ci) dotaiiy te zotały

wyko ii: ue W sjwsob na 1e yI y

(Ill/t”; ( „OiI”05t) (tIlUt
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/aiłauznik nr h do siwi K/ZP—23h—2718

Umowi nr KE/ZI” 237—27/1%

(projekt)

Zawarta w dniu 201 X r., w wyniku l)0.5tP0y1i11it O ii(łzieiefltit zainówieiiia )tIllliCZIleO nadoswwc włókiiu wiskozt.weizo cięteo. ?„lk(ińe?OneLt) wyliorem przez fliniiwuwicco oferty \k”yk „naWCY. Wtiybic przeIat”n ilieouranhizolleItI O wartosci nieprzekraczijaccj rowiit)warLOSW kwoL okresloilycłl tia podstawieart. H ust. 8 ustawy z dnia 1) stycznia 2004 L Putwo zatudwien publicznych (PZl”) (tekst jediiol:ty tj.t)z.U20 I POZ I i79 ).

iii ed zy

tnsty(uttiii \Vlókiennictwa, instytutem badawczym z sied,ibi w .odii (adres: 92 I 03 kody, ul. lr;ezińka5/15) wpisanym do rejestru pr.cdswbiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla Lodzi—Srńdrnieścia WŁodzi XX Wydział (iuspodirczy KRS pod numerem: 0000043804, Nil”: l”i:724-000-06-(,4. Regotu 000050230zwanym (biel Zamawiajacynt”, rcprczentowanytit przez

I ) dr iii?. Tomasz Czajkowski
— - Dyrektor

2) iiwr I lannc Paszkiewicz
— ( ilowny Ksice.ouy

zsiedziha w NIP
zwanym/a ćblet .%Wykonawca”. reprezentowanym/a pr/cz.:

1)

2)

liniowa uwzLLIcdn a wynik postepowan a opai1eto o przepisy art. 30 ustawy Prawo zaiiiowen publicznych /dnia 29 stycznia 2004 r. (u.p.z.p. ). titoca któreo wyłoi, otto Wykonawcę.

\\ ykonawea zobowtazuie się sprzedać iaiuawiaji,eemti a !amawiajacy zohowiitztije sic odebrać towar izapłacić u inowiona ceite ni wyiltieniotte w W 2 pkt 2 iioei włóknu wiskozowego ciętego o tastcpuiaeyclipa rametrac Ii:

włókno wiskozowe cięte
— grubość 3-:- 5 dtex długość 40 100 mm

Przewidywana ilość do realizacji:
10 000 kg

2. Zaniawiajacy nia prawo do nitiany umowy w „akre-:e pm7ewtd,Ianej ilosc do reałm,,tcii W okresie eLrwztnhl, cieli konmecznoć takiet zmiany wymuka / okolic,noui. kmoryeh nie iuo?na bylo przewidziec wchwili zawarcia tmmunwy. tnimaiut ilosci nie mnoL, powodować zwiekszemmta calkowitej wanosci tiulowyokteIo tej W 6 pkt. 2 Unii IW

\Vykomiawea realizuje zanmowicnie sukcesywnie w o,kreie trwania timitow y. któmyuut ulowa W * S -2. Wiclko.ć dostaw /amnawiajicy okrLśla W (orane J)Isemmtnei zwatuci dalej zatmiÓwteuiieut” na diii przedwyniawinyni przez !aiuawiaiaceeo tertitinent dostawy.
3. /atnawiajacy na prawo zwickszyć limb „uuiniejszć u iclkoci dostaw realizowanych ukecywnie O trytumi iezwloezmi ie intórniuje Wykonawec.
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ykoniIYCa dostircza ta s%Vo kosit zaiiić%yiona tiosta\%.

2. Vaninki (lkitlWy loca Iiat/yI) !al2)ZiWWjace1o. „)2—103 LÓdZ LII. Hii.ezńsk;i l/3. I)AP I.()I)7.

(INCUFl RMS 20! 0).

3. Wykonawca zaw dainia Zait wunIceĘo O terminie dostawy w tornue piseniwj (ł:ikem lub droga

e leki ron je/I ii

DOLIIeZOIIy rodek piy;niczi OdpoWiad W wyinag n;o,n ZanIIwI acego nkreslculyl”i w 2 pkt I nnitjszej

lII]tl.lw”y.

2. I)ost:csi pni.yiIintI być OdpO\yIedIlIO (Iii i.t)\VaItl (IIiZ jiositdać %YiIdecL\yO jakocifitt”st, Ilu t!iflY lioktIlilelit

lclt\yIerdza:icy p sI[ldtnle systeliiu i.ipetyiiieiiiajakosci.

3. \4”ykoiiiie.i )t)\VIel/iI UieSL ZIIIIÓ\yIeIIIa .IŁI\\”yktlfl\YIV

(:uJ)/s (cn :ahflhic” ii,Vi(iift. „Ł L I /7(21 jN/t/ki/ Ć II ll”J.4 uno III „U flit pflc 11,1±? II ii/i „P „Ic JI 711? Icl(”Ii 7k) n/cn, „7)7cl

L „27 „St „I 20(7? filii „(71(1 [II) c/III „A ()I1(111”c oni)

* (I

I. Strony ustIflja, ze Celta kg włókna WiSkQZOWL”o ciętego jest cen;i jednostkowa nt”lIo.

poWik./olIl O podatek VAT.

2. Maksymalna 00ml wilna wadość brutto umowy WyI(). „/1 (słownie:

.3. Zatiutwi;ijcy tal czy i odprowadzi VAT z uw”zglcdnien etn przepisów obown!zlljacych W ki”au

Z:iiiiawiajaeego, (Zoijii :05km/t lisio fltij” II” pr:I;koJAu go/1 J$rkonaiioi” sAlaoLi/w”c”go o/ „flt” lEc”

t/c un
4. Roi] cienie tiulowy naSiapi zgodnie „z Ł!C711! wartoscia 1iktyeznie zrealizowanych dostaw \ySklzani W

I akturac Ii VA I w okre”ie jej trwania Okre7Ji)IlyIn w * X.

1. /„anliIwiaacy (loptiszcza ćiiii WC certy jetluitistkowej pr/edullWtu ztllliowienia W U/asie trwania umowy, ezeli

koniecztiosc takiej zultiany wyutika Z tikoliczujosci. kkcrych lC cit(i/na hyh. przewidyieć w ebwi i zawarcia

tli I IOW, W si,czeculiiosci w przypadku zmiany cen surowca niezbcdncgo do %yyI %YOrzullia przedmiotu

tII))I>Wy, /nhiau)3” W zakresie ceiiy ue IYtL”WI natapiu czciej niż raz na kwartał. lierwsz;i zinianit ceny noze

nastapić po upływie pierwszewi kwartału obowiazywaiia umowy. Zmiana ceny ednostko\%cJ nie moje

powudo\4ac zwiększenia całkowitej wal Ioei wtuowy okrcsloucj W 6 pkt 2 tciiioy.

*7

• Za wykonacie u,iunyy Llun;l% iaacy zaplaej prielewem na konto W\ konawcy wskazane na aktorze

W tcrmiiic dni od daty \\ystawienil thktury Zainawiajaceiuu.

2. Zamawi;ijaey upoważnia Wykoiniwec do wystawienia Faktur) bez sWOIegO pod1iisu.

3. W przypadku wystawienia pl”zez krjo ecu Wykonawce laktun” W walucie obc1, płalnose I tłokom Walie

\Ą” PLN Wc sredtnecti ktirsu NHl” Z tluiia poprzedzajacego (hien wystawienia faktury (:ci;”ż .cL”dĆUIic

Iflhiiiźt”(I” II” :ci/c”2JiOI,\c”ć ticlArzju,”cichod:cnioi 14 „kUlJ,llIi i” illit lI”tJiJIIl” 1V/cIA/ej :/i?±c)nU 1151lnic” ruchu).

4. W przypadku podania przez kratowego \Y koiiawee ceny w olercie W walucie obcej a xyy.twiciiia lakitin w

1”] „N. Mykonawc doLotu przeliczenia waluty obcej na I”I,N wg srednicgo kursu NUt” z. dnia

llOllr/c”tl/1tIiieegt) tt,ien W\SlaWieuuia aktOry (c1/”lS 205/Wili” ItOIWt”(l” II” 0lt”IlU.WI W/A/ci/u j)Oc/i0(kcflhtI

l”i „Ac IllcflI”t 1” /?(/ lic i/i/l 1” li jaA lej 2/r c( (7(7 ;t isbn lic” (J/t”I”I ci).

*8

I. L Innwm niniejsza została zawarta ta czas okreslouiy: (2 nic—y od zawarcia iiniowy.

/ i;lstrze/ellJeln list. 2.

2. Lniii”yc \yycasa lY przypauku, cdy warttisc przedmi 0(1: zaohi”Wuetlia tckrchiiia lv niniejszej unc,W ie zosta:iic

Z rez it zc iwa li;.

.. Przc”dłtc,”enie Ieriiunu rezlIiieIi II117OWV inoze ltzlstziliic \l przypadku nie uyczei”pania pr zez /aIilziU iajzlccO

Wailości klinowy. I ernun ten nici/e bye przedłużony uiias. u 3 iti—ce aiiekseni za zgrud stron,

4. /aiiiawiajacy noże tidsi.ipic (Id tiulowy na podstawie kuileksti e\ \% IiiIez.o lub z „tcii;ższych przyczyn:

w pi”z padku gdy dostarczony towar zawiera wady, w szezególutości inc speillia par.uiiic(r kl tikre.Itiiyeli

w * 2 lisi. I nrlticjszej uniu”wy. Lprawnicnie to przysłmcute /JniiaWi:itaceunu w el:ugtl nliesiaca od

lituj) fl%lnia tk>5iiw3” lub cujawtiieiucii wady jeżeli wada wyszła uzi jaw po/nici.

— w zikresie reszt\ niespeln onego w adczenia w przypadku gdy Wykonawca nic dotrzyintute okrestoneco

W tlnloWie terminu realizacji dostaw bez wyzn,uezeuiuz dodatkowego terminu speillieilia wiadczeu::r

()dstapicnic od Linowy liii postawie lioWYz5cll przyczyn lim/e nastapic W leruliluuie do
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(J

Wykonawca zapluci na rzecz Zini;iwiajacco kury umowne w wysokości:
a) 0 ° Wirtou UIIIOWy okreloncj w 6 tisi. : ufliOW\ za OLIsIlIlieille pl/Ci Zailia\ i aceco ia podtiwcS ui 4 Liniowy lub odstapienic na podstawie pr.cpow kodeksu uywi liieo, z Hzyczyn teżncyeli postolnic Wykonawcy
b) 0,2 \yi[iOci tlinc /flówonej partii dostawy za Ludy (I/len opo!nicnia w rc;ulizae lc partii(IOsta%y), ilit \yILCL 10/. IQ % w;irt(lci I((fl(3W %%krcsloiici w 6 ust. 2 UYI1O\Y\”.2. Zastrzezone kary tiiowne lic wylaczaja odpowiedzialnoci Wykonawcy na zi oLch (Łólt1ych, jeeliw”ysokusc szkody spoWodO%%”aileI I IrtizCOiCili postinowicii umownych przekroczy \yy”oLoc zistrzezoncLiry ((IUOWI1CI

3. Z;iiii;iwial;icy na prawo do polowania kar umownych poprzez poilili zeilie stirny picilic?!lej nale)mcj dozipłity i;i j)(lLiStilWiC i”lrzyiii;iilej od Wykoiiawuy tiiktury VAT.

10
I - Zaniiwiajzicy zastrz.ca sobie prawo do przeprowadzenia prób Lcclrnoloricznyehl przedmiotu zanwwicnia nakilku par iach pndukcyjiiychi wyrobu liiuilncgo oraz do oceny zgodności wyrobu hi nabnego z kartaparailletrow technicznych i wymaganiami Źmuawiajaccgo.

2. !arnawiajacy zisLrzca sobie prau O do odstiupicnia od urnowy w CIUCU 7 diii od (laty oceny wyrobuIjnalnego, w przypadku cieli wyrób lbialiiy nie jest 714()dny z LiMą paranetoiw technicznych Iwyli itniain Lauiiawiaiacego.

11
W sprawach nieUregul(iwanYChl llil1icSia urnową Ifl3ą zasti,sowaiiie przepisy prawa polskie4o. W tylU kodck-.ucywilneo i przepis)” Ustawy Prawo zalnowicil puh[icznych.

12
Spory \ynikaace z umowy ro”strzyga sad miejsca siedziby liisiytuiii Włókiennictwa.

* 13
!lniiully do urnowy moL byc wprowadzane iylko w Ibrunic piseillitej pod rwgorem O leważilości zuw/g cdii cnieni zasad art. 44 ustawy „rawo zamów ien pubhicinyclt.

14
Jip.tnc tuirz: dzoito y dyocII jcdnobrziniaeyult eczempiarzteii, ptjeduiyin dla ka,dej ze in,n.

ZANIAWIAJĄ(:Y
WYKONAWCA
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