
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Renowacja pokrycia dachu budynku produkcyjnego Instytutu
Wlókiennichya w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 1/3

Tryb:

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

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

Znak sprawy: KU/P-236-32! I 8
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I. N;izy:i (firnia) (Iraz adres z1IIiiawiaI:iceo

I osiztut Wlokiennictwa

LII I rzezinska 5/I 5

92— 103 USd2.

lei. 042 li I—63—IQ!

Iiks. 042 679-26-36

I(ton: 00I)05023L)

VAT Ul IL 714-000-06-64

(iodziiiy pron:: od p)i)iedzdkLI do ptku. od 7J0 do I50.

II. [ryb uclzieltni;i /;i,iiIiyI,icnio.

Ninicisie pOsLcpOwiInJL pr(flyo(I/oiic jc:i w trybie pizei;ii LI 11c01n11)iczoneeo 1)0 piidiwiciri. I iiast.

u.,I;Iwyz dnia 29 slyc/iiia 2004 r. I”rawo Zaininyien PLII)IitznycI) /wonei dalej ..LIklawa PZl””.

1. W zakresic nieureLii(iw;inyil) iiiiiicZi Spee\”IWeji hiolnyuli Wininków Zaiuowiciii;,. /WO[Li dalci
„„SIWZ, zstoso\aiiie iiiiizi przcpry LIstiI%Yy 1>/1”.

.5. Wartości „iinówieiua ule prkn”cza równowartości kwoty określoiicj PrJeI1ILCI) \YykOihIWc/.yth

wydauiyeh lii podstawie art. I I ust. 6 ustawy 1”?!”.

III. Opis przedmiotu za mówienia.

I . Przedmiotem zam(wicnma jest ruliowlicja częsci dachu O i)oiyierzclini ok 2600 mn2

termozrzewaln oraz koryt scwkowych lv OI)ręl)ie remontowanej powierzchni dachu.

Wykonawca w knszmomysie okrtowynm sporzadzomnm nn podstawie zalączonych tio SIW! przedmiarów,

( „cla nazwy, typu i pa ramet rów (ccliii iczmmych I)HP

Wszelkie uxizwy WIaa)c. Wskazane morki, 1107W)” iiiiidticeiiti_ ziiaki towartiwe, pntenly. piąliodzeimie.

produklow i mnamer:mIów iiiyoIaiit w i)oktiwiitacji I”rojekl4nyej oraz W Specyllkacji IeeIlulCinel

\y\komlania i Odbioru Robót ludowaIn\cn zailiówicnia sIuta Lms3Icnn pOhidamtetti standardu wykonania i

tikreleniu wIasciwoc i wVmmmocow teciir icznych ztltuzomiych IV (I()ktmmmuemmtauj i technicznej. Doptmszcit sit

mmrzadzeiiia nalcmialy rounoważne lo/umiane oko ur,adzeniafmuitlerialy wykomimuie p” hiIyt)IIlyeh

producem;tóu nry nic Imowan iu idemll\ c;mmyeh tub !eps/yeh pirmetroll techniczny cli i \Vi Iurt”w u7ytkoI eb

orL W peIH koiupIybulnycli z rek/l urimtI,emi pot1 \k;IrIii)kieiii. i2 pCItii;Ja one te simie wlasci%osci

techniczne oraz na etapie reiihyacji tizyk;iii akceptacje Liiiiaui.ce,m.

7iIeca sic. aby koimawczi dokowI wb”ti lokalmiet. izja lokalna przepio\”ad?omm jest na koszt wIisny

Wykonawcy. Wiijr iialety (Icikoilac IV (ibeellOSel pnmcowiiika Instytutu Wlókiciimiielwa W I udzi. W

godzinach 8.0014.00. po oprzedinni umimwieiiiu teletbmiieznyuui (42) 61 63 285. Wizja lokalna iiiożliwa jest

w dniach 11.10 —12.10.2W 6r.

Wykoiiiwca udzieli u wiirwwji na roboty (lekarskie un okres nic krótszy niż 60 mie%iecy oraz na papę

120 miesięcy, liczony o,l dnia odbioru końcoweo.

2. Wykonawca zohowiantity est ziealizować Źamlmwmcnie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

tiuloWy Staul()Wnaeymn Zał;1cznik nr? tli SIW!.

3. \\ spoiny Slownin k Z,uiitowicn (_ „V

45260000—7 — Rohol\ w zikresue wykonewinia piukrst I kunislrtulseji tlutlIiuwLiu i inuine Illitlobtie tOI1(ul\

ee al iL C/e

45261210—”) flki:iute;Mi Myt Cie3OflyU:l

4. !innittiia.cy nie (Iopnszc,a nllo2ii\ytisei skladania uilei: c,esciouyeh.

s Zniau cccv Ric dojitiszcz:i moyIiwuiei ka.;tkitiai (itel \\;ur:.untlI%scIi.

li. Zinlu\I inujaew nie przewiduje iuoAnwosc tidzielenie zaiy(,w;ey, Li ku.uiyeh elew; lI un.””7 ust. I pKt 6.

7. Zniuw ;Liacs nie zasIrzewl imbowiazku; o%L,:5teuu \Iyku)ii:nu Hiat/cz \tkiuuu;;wL-L kit z\Iye Ii czeci

ni u ilu u W el:; I
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IV. leruila wykonania zaolowienia.

3(Trilliil l(5lllZitCl Ui)lO\Vy — tlti (Inil l.l2.2Ol8

V. %V:irunki udzialn w OS(VJ0W;liIIii.

O udzielenie zamówieii Iii l1t)LLl ube:tu sic Wykoiiawcy. którzy

I ) ue podlewijq wykiticzeititi:

2) spelniaja warunki udziału w posiępowniuu do(yc:ice:

a) honijiefeucji lub upnLwuień do pniw:idzenia okreslunej dzi;ilalucjści zawodowej, o ile wyniku

(oz odrębnych przepisów.

Ziiiu:iwiający nic okrelti warunku w ww. zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej liii) finaiisowj. Wykonawca swiii I Wit rund< jeżeli wykaże, że:

posiiuł:t ubezpieczenie od odpowicdziaInoci cywilnej w zakresie prowadzonej dziilaInoci

zwiijzanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnit nie mniejsi;i niż 100 000,00 71.

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni waruiuek jeżeli wykaże, że:

posiadu dnwiadczenie w urzediu owe zainówieni:i tj. jeżel wykonawca wykaże. że w ukresie

ostatnielu 5 lat przed upływem (ci mina skład:iiuia okn (:i jeżeli („kres iiowadzeniii dziitlaliioei esi

krótszy — w Iym okresie), wykonał w sposób nale7yl y, zgodnie z zasadami stiuki luudowlanci I
prawidlowo Llkoncz.yI co najmhliej (Iwie roboty dekarskie (I wanosci luinimuiri 50 (100,00 tJ brutto

kimzdw

2. Z.iniawi:ijacy nuoźe, uJ kiizdym etapie postepowania, uznać, ze wykonawca nie posiadu wyiiuigiiiiyclu

zdolności, jeżeli za,Ingaowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedsiewzicia gospodarcze wykonawcy może nieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może w celu l)otyierdzeniTh spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. I . 2) lit. b—e

iiinicjszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub ego części.

polegać na zdoliunsciaclu technicznych lub zawodowych lub sytuacji iiuansowei lub ekononiiczmuei sinych

podniiotow. uieideznw od clmanikteru pniwneo łaezacycii ro z idni siostiiikow prawiuycii,

4. fliinawiaacy jednoczesmi t intonacje, iz stosowna sytuacja” o której iuiow 1 W rozdz. \
. ) li ticiszci

XIWZ wysiapi w łacinie w przypadku kiedy:

\k ykoiiawca. który pt”lcea na zdoliuo%ciacb lub iuitcji iuiuych podmiotów utlowooni zlluua\\ iaiacenuu.

że real zujac zamtw jenie. bedzie dysioIuo %lł n ieiliediuyiui i zasobami tych piudnu iolów . w szezegol iuosci

llrzedsLwiajac zobowiazanie tycIu podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbcdnych ;:isohow na

potrzeby realizacji zitniwienia.

2) Zarnawiajacy oceni, czy udostcpniinie wykonawcy pr/ci inne podmioty zdolnosci techniczne lut)

ziwodowe lub ich sytuacja Iiismnsowa lub ekoitonuiczna, pozw:tlaja ha wykazanie przez wykonawce

spełniania warunków udzialu w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego

podni,oiu podStawy wykltiezeiuia, ktoi3ch mowa U art 24 ust. I pki I 3—22 i ust .5 pkt 8 ustawy.

3) \k odiiesieiiiu (10 warunkow (lot}e/acych wykształcenia. kwaliókaci niwijch,wych lub dowcidczeni:i.

wykonawcy inoe:i polceac na zdołitosciach innych podi:uiotow_ eli uodnuioly te ireal:iuia roboty

budowlane lub u)ługi, (10 realizacji klón”ch te zdl,lhloci sim wymagane.

5. Wykonawcy ulowi wstx”lnie uhieeimc się o udzielenie Jaiulówieni,. \V taki :i przypadku W\ koo;tw cv

Lelaiu,tw iaja pcluoauocnkit do reprezLiilowhil;i cli w posiepowaniu ti udzielenie zilnuowiciuch albo

reprezcniowaiuia W uoswpowaiulu i z:iwnicia (liliowy w sprt\Yie 7aiiuowielna lułllic/ilUk,.

l”ełiioinoenictwo w (lonie pisemnej (oryginał lub kopia llo(wierdzoiu za zgotłuiosć z orygiliłeiu przez

notariusza) należy uktłaeiyć (10 olcrty.

t” W przypadku Wykonawców wspołiuie ubiegajacych się o udzieleine zamowienuit, wartiaku okreUoiue

w nizdzizile. V. I. 2) lit. b — c musi spełniać co ilalnuniej eden Wykonawca saiuuod,ieliuie lub wszyscy

Wykonawcy łac/Tli

Va. I”odst;twy wykluczenia, o których mowa w tri. 24 ust. S ustawy „lI”.

!iluu:iwiajacy nie niyewaluie wykluczeni:, Wykinawey na podt. art. 24 ul. S
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VI. % kai. iiŃwiiidczeń 1111) (lOkilillentóW, pcitwicrdzajocycli speliiiaiiie warijuków iidzialii w postępow:iuiii

oraz brak podstaw wyki uczenia

I. I)o oferty każdy wykonawca iiitisi tioliiczye „ktiiiiiiie na dzień skłiidiiniit ofert oswiitdczeiic, w zakresie

wskiz;inym w zalaczniko nr 2 I 3 (10 IWZ. intormace zawarte w o8wladczeniach hcdii stanowie wstypiw

pni wienlzenie, że wykonawca nie podlega wykitiezeiiiu oriz spelina warunki udziału w oSteOWiiillu.

2. W przypadku \spoine!o uhieL”ilnhii sic li /iillOwicnic przez wykonawcnw (hwiiidezeTli,i li kiórycli 1)0W 1 W
rozdz. VI. I nInIcts2Tł SIWZ skl:idi kaidy Z wykoii:iwcnn wspólnie iibeeiij;icych sk O Z,tiilnwienie.

()sn itdczeniii te nalii potwieidz:tL. spelinitnie warnukow idzialu w pi)stcpowanin. brak pod iw wykincienia
\V zakresie w kini\ in k:izdy z wykiin:iwcow wykiizne spełni;inie \yiiriiitkńw udziiki w poslcpnwaiitL iiiik

)O(l,,tiin \ĄYidticitiiii.

3. \Yykouawcii. który zaiiiierzn powerzyc wykoitititie czcści 4iinowtcliia poewykoitiwcoli, u celu wyktztiiia
braku str0Cl iii wobec nich poCąiiw wyk luciem in z udziitlu w postepowaniu raitiicszcz:t informacje o tych
1)0(1 WY ko”i a w ca cli.

4. Wykonawca, który powołuje sk na z.iuohy onych pod rtiotow, w cchi u ykazan iii braku sili lenia wobec nich

pod hiw wyklticzcnia oraz 5peliticit:I — W zakresie. w takiru powoluje SC nit ch zasoby — Wartiii ków udzia lii
w postepowaniu zamieszczał informacje o tych podmiotach.

5. Jezeli wykonawca poIc;i na zasobach lub syIu;icIi pOtlInioiLi trzecieso, przedsitwit iolitiWiiziiiic tetn)

podituotu

6. !aluIwiiIjacy przed udzielenieiii zatuiwienia. Wezwie wykoniwcc. którceo oleili zostali nijwyzcj occIiinIi;i,

do zło/unia w wyinaczoman. nie krótszy ni ni”. 5 dni, terminie „iktualrneh ta dzień zbiciu, i1lslepIiacyclI
tisw,adczen lub dokunientow:

6.] Odpis z własciwezo rejestru Jub i centralnej ewidencji i iniorinicjz O dzialaloości etbpodlru/ci, cieli

odr hitu przepisy wynulgafil wpisti do rejestni lub ewidencji. w celu potwierdzenia brLkLl podstaw dii

wykluczenia na podstawie o art. M ust. S pkt I ustawy PZl”

6,2 wykaz robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

bcriiuiitu skladania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — W iyni nkrcsie \ViiZ Z

podojem ich rodzaiju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz którsch roboty te

zostały wykotuane z zalaczeiiienu dowodow okreslajacycb czy te roboty budowlane 705111% wykonane

należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone. \4 ykaz należy sporzadzić zgodnie z wzoreni staiuowiacyiii

Zalacznik Nr 5 do SIW!.

l)owodaini potwierdzijacyiuu czy roboty zostaby wykonane należycie są referencje bidź nile

dokumenty wystawione przez podmiot. na rzecz którego roboty budowlane by ly wyki inywanc_ i jeżeli Z

tiz.isadniouucj pizyezyny O obiektywiiyiut uluirakierze wykonawca nie jest w st;,nic itzyskić tych

rlokti,iuentćw — nile dokunwnty.

6.5 dokument potwierdzajacy, że wykonawca ni ubezpieczony od odpowiedziiłnosci cywilnej zakresie

prowadzonej działalności in a/mej Z przedmiotem ziinowieill[ iia simie ewnancyjila 100 000,1)0 zi.

6.6 I )ok,,iiicniow dotycticycbi podmiotu trzecic2o. w cclii wyktzisimi braku isinicnri uol,ee nieio poilsiw
wykluczenia oraz spclncuii w zkeie, wjaknn wykonawci nonolute się na jego /„sob\. %aroilkó%%
udzalu W postcpowat]iu jeżeli wykonawci polenI ci zasobach podifliotU Ir/ecicJo

7. Jczcli wykonawci iuua siedzibe łub illiesce zaiiieszkinit poza terytor;tiin Rzeczypospolitej „obskich zan1iit

dokumentu. o którxni nowa n pkt o. I )„ skiada doktnuuen lub doktnncimh wystawioile W kr,iju. w k:óryim na

siec2ihctib i:iiejsce znnies,”kitnii. polwierdAitace titpnwcdni 1. że

I ) nie otwirti” jego likwidacji ani nie oełosznno Lmjlaiłnsci, ustan inny nie wezesiliej iż 6 nhicsiycy urzcil

unlywcm Lerlli:iti skhdan:a o:eri.

jezeI w rajim niejca zni:Eesz.kaniii osob\ nb w krain. w ktoryiu w”. konawc: ma s:cd,nc lin miejsce

z,i:itcs,rkn;. uie W\daje si clokti;ienw. n nir\W mona w pkt ml). zi_lt.piie sic je limk::acnwai

z,i\ymer;jac ymu: imd;”owicitn:o i,swi;idczeuie u”ikniiwcy. ze wkazrinc::t iuuy Ho osuis i:pr;iwi!onyLii di

ceii rcpretcn.. iii. ib (15U,itlczene osoby. kroic itmmk:nacnt nil dii,eiyc 7ml/nie nieci mimg,irLs,”ea

ib ii/cd oigaicnl sadowym, adnuinistricyjiiynu illitu treirent sanitnźidti !tlyOdO%e,Si lubi

gtis1iodticzegii \4biściwymuu ze Wzubedti na siedzilie liii miejsce „anuieszkamtii nyktirroiey uli nichte

zaiitcszkuiii ej osoby. Tcrnni okresboty poWyzcJ stosuje Się.
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8. Wykonawca w terminie 3 (liii od dnia zamieszczenia na sUnie inteinetowet nioimacji, o ktorej nowa w art.

86 List. ustawy Pzl”, przekaże zaillawiaiiceinu oświadczenie o przynależności lub braku przymileżnoci do

tej simwj e.rupy I lpiLilowei, o której nowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy VI”. Wraz ze złożeniem

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody że powiazania z onym wykonawca nie prowadzi do

zakłócenia konkurencji w postepowitili O udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi ziłacznik nr 4

(tO SIW!..
4. W zakresie nie urctiIowinyin SIW!., zastosowanie maja przepisy iozporzadzenii Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca .1010 r, w sprawie rodzajów k,ktnueiitów, jakich nioże żadać zaniawiajacy od wykonawcy w

posiepowaniu o udzielenie /tmowieni;i (Dz. U. z 2016 I., poz. 1126).

10. Jeżeli wykonawci nie zlO/\ nswiadczen, o których mowa w rozdz VI. I . niniejsze S I Wł. oświadczeń lub
dokumentow potwierd?Ijic\cłi okolic,”nosci, o któiweli lnowi w art. 25 ust. I ustawy 1”!.)”, tub uinyeli
dokunieniow niezbednycli do przeprowadzenia postepowania. oświadczenia lut) dokumenty Są niekompletne.

zawieraja hłcdy lub butli;i wskazane pi-zez zililiawiajacego watl)liwosci, zanuiwiapicy wezwie di, ich

złojenia, uzupełnienia, polmlwiciu,I w leoninie pucz siebie wskazanym, chyba że minio ich złożenia otbiia
wykonawcy podleiIihy odrzuceniu albo konieczne b\Ioby unieważnienie posicpnwanit.

11 .Jeżeli W3 konawca nie zlnżyl wynitwinych pełnomocnictw albo złożyl wad I we pelnnmocniciwi.

zimawiajacy wezwie do ich złozenia w ictininie przez, siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia olerta

wykonawcy podleo;i ndrz.Liccniu albo konieczne byloby uiiicwwliciiie postypowanlii.
12. przypadku wykonawców w sloI1 ie uhieajacych sic o udzieknie itmowieloa oraz w przypadku innych

podn,ioltiw . 11.1 zasobach ktorycli wykonawca poleci na zaisadich okreslonych w ati. 22a UstaWy, kopie
dokunientow dntyc”,acyułi odpowiednio wykoiitwcy lub tych podmotiw owca byc poswiadcznne „flL
iodnou z oryci talem przez wykonawce albo te podmi v albo wykoniwcow wspolit ie ubecajicycli sic o
udzielenie zimówienia publiczneco — odpowiednio. w zakresie dokumentów. ktore każ.deio z nich dotyczi.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie zawiadoinieitia. oswi.idczenia, wnioski ol-a/ in formacje /arnawiajacy oraz \%„ykoniwcy moga

przekazywac pisemne. :itksem lub dioca elektroniczna, za nyjatkiem oleny oraz umowy- dli kumcI,

dopuszczalna jest tormna pisemni. Jednocześnie Zainawiijacy prz poinina. ze /ei)dIue z 14 ust. 1

Rozpoizadzen ia M inistri Rozwoju z 26 lipca 2010 roku w spraw ie rodzajów dokuinentow jakich uwie

żadac zamawiiiacy ( - . - ) oswimdczt-nia i (Iokunlenty wymienlomie w rozdzale V I ninicjszcj SI \k Z (równie,

w przypadku mcli złozeit ii w u ynik ti wezwania o któr\ ni mowa w art. 26 ust. 3 uslawy PZl) noga In-c

pośu madczane za zcodnose z oi”cinilcm w (ornie pisemnej lub w hu-mie elekronicznej -

2. W korespottdencj i k erowmnel do łaman ijaceco \\ ykonawca winien posłuciwac sic numerem sprawy

oki”e-.lonyni w SI \k L.

3. Zawiadomienia. osn idczenia. w nioski oraz intornuicje rzekywane przez Wykonau cc pisemnie winny

być składane ni mdie.”.: lnst\ un Włokicminmctwa. ul Ir,czińka 5. 15. 92—10% Lodż. Zamówienia Publiczne.

4. Zawiuloniienii. o.-wiadczcniu. n wosk oraz in ornacie przekazywane przez Wykonawce droca

ełcki ronieziui winny być kierowa te ni idres: za im „w cl ni. w m . a lakseni na nr (12) 61 63 190.

5. Wszelkie zaw,atIomnir”mia oswitdczeiiim, wnioski oraz iatomiacje przekazane za pomoc kiksu lub

w mionie ekkironicznej wyniacaja ta z:1aiiie każdej ze stron. niezwkcz,iego potwierdzeitia lilio ich

otrzyniai „im.

6. W\ koitawci noże zwrócic sic (10 Zani,ssiajiceco ti wyj isnienie treści SIW!..

7 Jeicli wniosek o wyjaalmienie tresci SIW! wpłynie (10 Ziinawiijacego nie po/niej tiż do konca diun.

W kior iii tiplywi połowa teruliriu skladania olein, Ztiuawiiiacy udzieli wyjaśniei niezwloczijie, jednak lic

pozillej ni,. li 2 dni przed upływem Lenn tu sklidaiua olein Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIW!

wplyiiie po optywie Leoninu, o któryiii mitowi powyżej, lob dotyczy udzielonych wyjaśnień, Ziniawijicy

noże udzielić w\Iinmeń albo pozostawić wniosek bez cozpoznalmia. Zantaniajacy 2-omimeści wyiaśniensi ni

sunnie wtenmietowej, ta której udostepniomio SIW!.

8. I”i”zcdluzenie terinimiu skl.idooi otert nie wpływa na bieg termalno skladanim wniosku, o któiyin mowa w

rozdz. VI]. „7 nInietsz SIW!,.
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W P)”Pad1I rozhiezii(lseJ 110111RdzY tieeia niniejszej SIW!, a trescia udzielonych odliowedzĘ jako

ObO\yI /ti LiO iIii\ P”yl te tI te hITi / WILI tj iLL() po/111%. s/L titWi idezenie / im iwi tj

IQ. Zaniiwiaiicy przewiduje zwołanie zebrania Wykoimawcow.

I. Osobanii Iiprawnionyini przez !illflawiikjiiceut) do )orozltnliew;Inia sicz Wykonawcami są:

\ia?r,;tti i”ltltiow%kit, Michał kułzikowski nr iik 042 67Q—2(1—.W. e—itiad: l”w:M@iU1teł/ pi.

VIII. %Yyiiiitinii (IOtye?.ace %%1IdiIiIi].

Wł ninmeszyn isicp)w;initi !;ili1a\yrljic\ 11%. Wyi11ie;I \VIii sieiliii fl;i(il[lmn.

IX. Term in zwiijza n iii ferlą.

I Wykonawca hedzie zwiazany ofel;i przez, okres 30 dni. Bieg terminu lwia/ania ofertą rozpoczyita się

wraz. t opływem terminu sk ladania ofert. (art. 85 ust .5 ustawy Pzl”).

2. Wykonawca może przedłużyć term in Lwi/ania ot/rt;i, na czas niezbedity (10 zawarcia umowy.

samodzielnie lub na wniosek Limiwiajaeego. z tym, że Zamiwiajacy iuWe tylko raz., co najmniej na 3 dni

przed upływem terminu lwia/ania ulena, zwrócmc sic do \V\ konawców O wyrazcitie zgody miii przed luzenie

tego termmnu o ()ZfliiCZtiflV okres IW dłui_”zy jediiitk niż oO dni.

. Odmowa wyrażenia zwidy na przedłużenie leoninu związania oferta nie powoduje Litiaty wadiuiii.

4. Przedlmizenie terminu /wia/ania okna jest dopuszczalne tylko z. jednoczesnym przedłtiżcnieiu okresu

waznoe i wadiumit albo, jeżeli nie jest to n uzi iwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

zwianini;i oferta Je id i przedłużenie terminu z.wiaz.ania oferta dokonywane leM po \yyhorze oferty

najkorzystniejszej, obow iazek wniesienia nowego wadium łub jego przed lużenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, którego olórta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis posobii pr7.YZOlOiyyWa11i8 okn.

I. ()L”ii.L musi zawierać liastepujace OW iadezeiiia i doktiunt

I ) n” nełnion foriimularz oł”erton1 srzadzoiy Z wykorzystan elli W zoru stamiowiacego Załaczuik tir Ł

do Sł \\ L /1W lerajacY W szcz.egołiuisc wskaiaiiie ni ernw;inego pUedOi nitu zaniow icn i;i. ac/na cene

otenona brono. zobow ianinie (ł(mt\czace terminu reali/aej ;„;mnlowiellia. waruiiktm planioscn

akceptacje nszystkiełm postanowień SIW!. i wnmru unlowy bez zastiyeieii. a także intonnacie która

cześć. zamówienia Wykonawca zarnierzi powiei”zyc podwykonawcy;

2) wypełnione kosztorysy olertowe zgodnie z p”zedilliaremii robot. z podaniem nazwy. typu i parametrów

iccłmreziiycłi poknema dachu

3) oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowamiiti — Załącznik mir 2

4) iiwmadczenie o braki, podstaw do wykluczenia Zalączimik nr 3

7) ielnoiimocmliciwo tło i”eprezento%einl;i WYsOiIiiWCy. ci ile ołerte skiada pełnomocnik

6) ztibowa,amiie podmiotu trZeeego cieli wykommawc,i połera na zascmti,ich łub symii:iej; pidmititu

I rzec iegi

2. t )krla miinsi fle napisillia w je”ykti nolknii. st liaszune do pi”.ani. koiupc:terze tib inna mny;iła i cćuelna

technika <oaz. lodpisaria pr/e/. ostmfie(y) ufn)ważlitona dci repm”ezentow;iiiia W ykoiiawey na zewmiatmz

i zci.i,iania zobowi.izan w wysokosci tmdpon m.td;iiacei cerne oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poNwiadezenia za zgodiuć Z orysinałeni kopii tltmkuiuentow przez

osobe niewym co ona ty dokumencie rciest racyj nyiu (ewidencyjnym) Wyki iilawey, należy dii oferty

dołaciyć stosowne pehiomiioenieiwo w oryginale łub kopii postt iadczonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzatłi.nne wjezyku obc\ lii sa składane wraz z tłumaczeniem ii;i jez\k polski.

5. \V koiian ca ma pran O złozec R Iko edmi; oberte. 7.łtiżei c w”Eekszej llczh} oleil spowoduje ułrzoceoie

ws,ystkmcłi ołen zi(m/on)cłl przez darieeti \\ykonawce.

„I reM- złożonej (iIeIl\ inna oenowiadae treści SIW!.
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7. \Vykoiiawca )Ol] ICSIC wszelkie koszty ZWI9ZiI lit Z przygotowai CMI I złożeniem oferty.

S. Zaleca sic, aby każda zapisana strona oferty była pommero\1n;t kolejtiymi flulnetilmi, 1 caLi otertii wraz z

z;IłiiczI]ikImi byLi W trwały sposób ze soba poiłczoltiL (iip. zbudowani, zszyli uiiiemozłiwiajic jej

s;nlloistni dekoinpletwje), oraz ztwielitlL spis treści.

9. I”Opl”flki lub zniiaiiy (również przy użyciu korektora) w otercie, x)winlly być piratowane wlasnorecziiie

przez osobe podpisuici oterte.

10. Otrte nalezy zlozyć w zaniknietej kopercie, w siedzibie Z in:iwiajacego i oznakować w mstepujaey

osób:

Instytut Włókiennictwa, ni. Iśrzezińska 5/15, 92—103 Łódź

0l”iiz opatizon;i IliłIlseln:

Iłeitowacja IuikrYcia dachu budynku priitlukeyjneo Instytutu Wlókiennictwa W Łodzi

przy nI. lśrzezińskiej i/3

z dopiskiem: „nie otwierać przed dnieni 23.10.201% r. do godz. 11.30”

i opatrzyć nazwa i dokładnym adreseiii Wykonawcy.

Ił . ZamawiLjacy inłbrniuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust.3 ustawy P/P oWrty składane w

postepowiniu O zamowienie publiczne są jawne i podleeaja udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z

wyjatkiem intormacji stanowiacych tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 6 kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 53, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli

Wykonawca w terniinie skłKlaniii ulen zastrzerl, że nie moa one być udostępniane i ednoczenie
wykazał, iż zastrzezone inłormacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

12. Zamawiający zaleca, aby in lormicje zastrzeżone, jako tajemnica przedsehiorstwa były przez Wykonawcę

złożone w oddzielnej wewnetrzneł kopercie z oznakowaniem „lileIllIiICa przedsiebiorstwa”, lub spiete
(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oWrty. Brak jednozniczneco wskazania, które

intbrinacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i
zaświadczenia składane trakcie niniejszego postepowania sa jawne bez zastrzeżeń.

13. Zastrzeżenie intorinacj „ które nie stanowia tajemnicy przedsiebioistwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwała SN z

20 października 2005 (sygn. III C/P 7405) ich odtajnieniem.

14. Zaniawiajaey in brinuje, ze w przypadku kiedy wykonawca ot rzyma od nieco wezwanie w trybie art. 90

us!awy PZl”, i złożone przez niego wyjaśnienia i/łub dowody stanowie beda tajenlilicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu ustawy o zwalczaniu rneuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przyslngiwalo prawo

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zitnawiajacy uzila za

skuteczne wyłacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz sanwgo zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż
(hille inłnrmitcje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

I 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany. poprawki, modylikacje i uzupełnienia (10 złożonej oferty pod

warunkiem, że Ztmtwiajacy otrzyma pisemne zawiadonnenie i wprowadzeniu zmian przed temliflenl

składania otcil. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian tiusi być złożone wg takich samych zasad, jak

składana otkr1a tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej ntpiselli J_MIANA””. Koperty oznaczone

„JM IANA” zostanL otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, klory wprowadził zmiany i 110

stwierdzeniu poprawności p icedury dokonywania zmian, zostana dolączorie do oterty.

lb. Wykonawca im wtwo przed ttpływem tertninu składatiit olei-t wycotać się z postępowania poprzez.

złożenie piselutlego puwildotiliellia. wedłog tych samych zasad jak wptowadzanie zmian i poprayek z

iapisem na kopercie „„WYCOI2AN II””. Koperty oznakowane w ten sposob leda otwierane w P lerwszet

kolejności 10 potwierdzeniu poprawności postępowttua Wykonawcy oraz 2tiodności ze złożonymi

otertatiti. Kopeiiy oten wycotyw:tnych nie beda otwierane.

17. Do prz.eliezenia ta PLN wartości wskazanej w dokitnientach złożonych na potwierdzenie spełiiiiiiia

wLrullkow udziałtt w postępowaniu. wyrażonej W walutach innyełi niż PLN, Zatntwiajacy pi”zyjiiiie śrełtii

kurs pttbl ikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

7



I S. Oferta. któic (resć nie bedzie odpowiadać treści SIWZ, z z;istrzezeiiient nt. 87 t”:i. 2 pkt 3 ustaw\ IZl”

zostanie odrzucona (a,t. 89 ust. I pkt 2 ustawy Pil”). Wszelkie IJeJaSROSCI i ObiekCje dot\C7iiCe tresci

zapków w SIWi nalezy nitem wyitsnić z Zitinaw ajacyin przed termłnein składania olcrt W trybie

)rzewidznyn) w rozdziale VII niniejszej SIW!. l”rzepisy ustawy I”Zl” nie „yydtij nciocaep

\yanlnko\y udzielciiia zitinówienit, W lviii zapisów projekiu umowy, po ennhllie otwarci;, okn.

XI. \liejsce i termin składania i otwarci:m ofert.

Ol cne na Iczy z ozyc W siecz:b;e Zan wihilaceco: W I iisty luciu Wiń kiciu iclw:i iii. lśrzezinski 5/15. 92—

103 1.udz, Ne krutamiat I piętro, W luronnie (10 dnia 23.14)2018 r. widz. 10:00.

2. Ikcydui;ice flaczenie dla tieeiiy zILIWw;ni;t termłnu skld,,nja nie: „n;i dat: i 10cl/i:: w111yW1 uleny ib

!aIflhlWlajhlecilo, a ule (1.11. jej wyslnia przesylk; pOC?iO4YiI CI”)” kuniert;.

3 Otj,li ZlO?OWI po terminie wskiz;inyiu w rozdz. XI. nimi ejszej S I W Z yot;,nie z4 mumii zwidnie „.

zasadiumni okresk”nyuiii wart. 84 ust. 2 ul;iwy Pil”

4. Otwarcie oteri nastapi W siedzibie !iliitiWHW!CCO w dniu 23.10.201% r. o godzinie 11.31).

5. Otwarcie otcrt jest jawne.

o. Podczics (itwaiLi; ofert Lamawiajacy odczyt;i inboriiiauje, o których mowa w ni. 86 ust. 4 ustawy „/I”.

7. Niezwłocznie po otwarciu otell zillitilwaijacy z;iInicci na strome

li(4l://www,w.lnd,”j)I/z;,i,,ouiL”iih,lul1Iicznt/ inf ruNieje dotyez;iee:

;i) kwoiy,j;tka ziun)icrza przezn;czyc na sln;msow;inje i;llI)owieflia.

b) birm oraz adresów wykonawców którzy zlozyl: otcrty w lenini,tie

e) ccii. (iLu CU wiIn;Iuej I zawartych W niertachi.

XII. Opis sposobu obliczztnia ceny.

Wykonawca okrcl;t cetie otentoa mealizacji zziIiiowie,i,:I i1me wskaz:,iiie cv [ oniuiditrzim ster owymui

sporzadzoityui Wi4 wzont stanowiacc:o Zał1czniki nr I dn sIWi lacznej ceny kosztorysowej brutitu za

iealizacjc przedutioin zaniowieni;i.

2. (ele naley skalkulować w loninie kosztorysu otenioweec,.

3. Podstawy spornidzerui;t kosziorysu olertoweco st;nuflyi;I:

przedmiar rotint,

b. speeyt!k:epl ILehalezneso wykoia,iiu i odma u roh,a budt”wl;iiyeh.

e. opis techniczny.

4 \Ę:0111 ca u koszt0!) sic (ltdlo\4\ ni sIlom, zouiy,ii Iii, pod\t;wmc zał:mczomiyrli do Xl Wi przedni „tri”

aoda iiaiWy. 91Y pimraluciry techniczne pokrycia (kurblu.

5. \k ykonawca I winzac k”ziorys olerlow V winien oddz,eluue u ycenir każ.d, po”) eje wym cn tici U

przedaii:uracli robot okrclajic ecne ednostkow;i oraz w;uriosć dla tej flo/)tii. l”n6tm,uowanic koszlory%t”

olunoweilo Wilno zawierau .tnnt \Yiii1Oui netto wszystkich jeO nOJyCii.

6. Okrocane crui” ednosikowe robom i]tiSf.il tiwieledniic \szysikie knszi\ n)hoc;zI,y. Illhiterialow wraz. z

koszlon cli z,,ku1ju, prauy sprze(U rodkow transponiu iuiezbedruc do wykonani.i robot objtycli WIII;L

jednostk:ł przediniaiowa oraz koszty porediue zysk.

7. Wykonawca nie 110/e sai;uodziel,,ie wprowadzać zmian do kosziorysti olellowesci poprzez dodawaine

własnych pozycji, /miiiny loct nakl.idów w cl;tiej pozycji, znui:mily danej pnzycii Iti! tlili!, Ustt\y!I,ie

itp., ponieważ i;,kie działania st;nlowi;! niet!priiwniolla ini.ei”ei1eje w SIW!.

8. /„aiulawiajae\ z;ida podania składniko cciuotwórczyeh takich jak: stawka rtkuczncdz;ny, kosziy ignIlie,

koszty zakupn, zysk, flit podstawie kto,yult został wykotu”iiy kosztorys otertowy.

V ( )hliczoii; przez Wy koiiiiwce cen; olein” musi iiwzluhi;,c w stosunku do z:iiniclni:inychi prze-

U kcnawce p „ciw,i,kóu — wy”.okosc iit!Oiifl,th!1C5O c”i”modzcjićć iii lice idbO 1(”\”s0k,”e i1ItliJl,1t”

stawki eodź:nowej. u”ą;lo,”yelu na podsi:iw”e pr/cią tIt:Iw\” Z er 1(1 :lazd;,e,”ii:r,,L 20112,. o ninic::iEiiyc,

wyiiaerodzenu tu nru:ce (I.;. t)z..L”. z 201 7r. noz, 817).

II). (en riusza hcc
- podane i wylicz.o,ue w z,iokraebeniti do dnehi miejsc no przecinku (z,i,idi z:,ok,uicleniui

pon/ej 5 i:u:lez k,nuowke poiil:rIar pnwyzej i rowne 5 lalezy za,kraelie w marc).
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II. („eon otcrty winna b\ć wyr;lzolla w zlotyeh polskich (PLN).

12. iczeli zlozona zosliliic otcrta, ktoiej wybór prowiidzilby (IQ powstania u z;lluawlillie1gLO ()bOWil7ku

podiilkoweĘo ztodiue z p1 zepisilmi O podatku od wwarów j titine, ziiuilwiajiuy w celu oceny takiej oktty

tiolieza do przedstawione1 w olei ccliv podatek od towiirow iisloi, kury iiiiilby oboWiiLzek nediezyć

zgodnie z. tymi pr/epson. Wykonil\%ca, skl.uliijiie olcrlc, inloriulije ZlIii:Iwi4aeego, czy \%ybor olcrly

liedzic prowitdiic do po\stiiiii.i U !:lItiiwiijaeeco obowiazkti potliilkoweeo, sk;tzujac niiwe (rodzij)

lowii( bili uiiiei. ktorye:i dosrtwi lub w.idczenie bedzie prowidiie do cźo powttriia, uraz wk:izojiie eli

wII h OM. licz L will Y potnil ku

XIII. Opis kryteriów. ktorynti za Inawinj:!ey będzie się kierowa I przy wyborze okrty. wraz z poda itieiii

wag tych kryteriow i sposollil oceny okn.

I . Ziziwiujiuy wybierii iijkor-zystniejsza olchę n,.ród olrt nieodrzucoiiycli.

2. Zatnawiajacy wskazuje okiw najkorzystn iejszit, przez co należy ozumice oterte, która otrzymała iiaiwieksza

liczbę punktów na podstawie krye-iów oceny otcil.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej olchy Zaniawiajacy bedzic kieowal się iiaslcpujwymi kiyteriam

Cena —
lUt) %

Sposób (kreślenia ceny:

Zaitawiitjaey ze wszystkich lbrniuliiriy olbiowych przyjmie wartosu najniższa CI NY uleny jako c, do

CC1I\ liatlinej oteny.

Pnnktuej LI eelle olchy usLiIan;I jest w sposób nIslcpulaey.

C
= —

- xIOOpktxJOO%

Ci

edzie: ( cena

( IiiijIi /57it Ccliii

C ieiiii okflV badaiej

4. Punktacja pr/y/l iwaiki olcriti;n biNlzic liczona z dokladnoscia ib duoch uiej.e po pri.eeinku. \iijw3ż!;l

I ciba punktow wyznaczy nijkor/\ l nieisza oehe.

. Zamiu lape\ inizieli /in)nwieait Wykonawcy. kiorcco otciia odpowiadać bedzie wsz\ ikiiu wylnaeinioli)
przedstawioiiyoi w usiawie. I”ZP, oraz w S[WZ i zostanie oeciliona jako iiaikrzysiniejszt W oparciu

O p dwie kiyicnum wyb wu.

XIV. In fl)rHiicj e O forma Inośe jacht, ja kie powinny być (IopeIIi io liC 1)0 wyborze o krty iy celu za w;i reia

umowy w spniwie zamówienia publicznego.

1 Osolw repieteiilujace W\ko,1iwcc priy podpisywaniu Lnhlowy ))OWlilflV Itosiadac ze sok, dokiimenh

iotwierdzajaee ell umocowanie do podpisania utnow o ile uiuoeowaliie to Oc hediie uyiiikae

z dokumentów z:tlae”onych do olcriy.

2. \k przypadku wyboru uleny zhiżoiwj przez Wykonaweow wspólnie uliiecij;ieyeli sic o udzielenie

ziimou emu Zaniuiwiajaey może zadar pnted zawareieol iimnwynrz.edstawienni umow reeuluiaeej

wpolaraee iyei \\ yoiiaWeow. I imwa ujkut W hi okesluiu strony Luniowy. cel dzi,ilao,. sposob

tyspolttziłutiiiui, zakres prac pzcwitlzuiiycli di, wykolianiuL kaz.tteniu z ocli, solidarna odptiwedzudioec za

wykoi,ariie zulll1(wlcnIL, <)zliaczcnic czasu rwania koiisoiejuiii (obejniuj eego okres realizacji przedouoio

zaniou.ienia. ewaraileli I rekojoii). wykluczenie luożIu\4oei wypowiedzenia urnowy koiisorejuii P”
któregokolwiek z jego czboitkow do czasu wykonania zaniowienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zanawiajacego.

4. l”ostuiiiowienia ustalone uc wzorze umowy nic podlcga1a leet,cjacjoill.

5. W pizypudku. gdy Wykonawca, klóre1o ulena została wybrana jako n jkorzystriiejszut, iieliyla się Od

zuuware:L UIUIIU\. Zuiniaw:aluley hedzuc uklei wyl”rutc olcrte I iuhorzystuiiejzui „Imsrod pozOstull\cll uch. bez

przcpro\yudzeul.I ich ponoWnego badania i oceny eh\bui, ze z,iciotlza przeslaiki. O ktoreh nowa w art. 05

tit. I Lista\yy P/l”.
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XY. \Yyiiiatzaiiia t]otycziee zahczpicezeithi ii:iIeżyIeo u”ykonania uiiioiyy.

Wykonawca, kt4ireCo ulena zostanie wybrana, zohowliziilly bedzie uki wwesieni:i zahezjueezeniti

ilaIeżyteto wykoiiiiiiia umowy ntijpozntej w ulnni ej zawarcia, W wysokosci 5 /n ceny eiIkowi(ej brutto

PO(lailci \k OleIcie.

2. Zabezpieczenie iuoze być WMOSZOHC według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku itastypu;4cycli
llr!ltuh:

iŁ) jenipdza

h) porcezen kich bankowych lub powczeii kich spoldzielczej kasy tsyci.ędnosciowii—ki”edytowej, Z tym te
zobowi:tzan me kasy jest ZawsZe ZObO\yi miami Cni pieineżityni;

c) Lgwaranej:ieli bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez. podmioty, o których llnwa W arL6 h ust.5 pkt 2 ustawy z. dnia

9 I istop;ida 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencj Rozwoju lnzedsicbiorczości (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., jioz. 359).

3. W przypadku WniesIeiiia zabezpieczenia w tonnie pieniżnel Zamawiajiicy pr/echowa je na
oprocentowanym rachunku bankowym.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieli iadzu należy wpiacić przelewem na konto Zaniawiajacego w banku flO
X.A. UJLbdż, ul. Piotrkowska 166/168. ur rachunku: 36 1540 1245 2056 48 II 542 0002 iiajpziiiej przed
wyznaczonym pucz Zamawiajacego teininem podpisania nnlowy.

5. / ireŃci zabezpieczenia przedstawionego w lbrmie gwarancji/poryczenia winno wynikać. że bank.
ubezpieczyciel, pni”yezyciel „„aplaci, na rzecz Zarnawiajacego w ternii]ie maksymalnie 30 dni od

p iseninego żadan ia kwolg zabe2li wc/ell ja, na pierwsze wezwait ie Zaniaw i ajacego, bez odwo laii ii, bez
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie
Zaiii:twiajiicego jcst uzasadnione czy nie.

6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, hedzie wnos,one w ornie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do akceptacji pni1ektu ww. dokumentu.

7. Z:imawiajacy zwroci zabezpieczenie w wysokosci 70% w ternlinic (10 31) dni od (lilia wykonania

zamówienia i uznania przeł. Zanlawiajacego za należycie wykoilaiie. Zabezpieczenie w wysokosci 30%.
poz(lslawi(liie zostan je na zabezpieczenie flis/c/cn / tylu In rykojill i za \%ady i i.ostan ie zwrócone nie

późn jej niż w I S dniu po uplywie okresu rekojmn i za wady.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zost;mną wprowadzoiie do tresn zawieranej liniowy

w sprawie zainówieitia ptibliczneo, oóIne warunki ii lilowy albo wzór umowy jeżeli Za nmawiajtcy

wyiiiit:i 0(1 Wy koiia wey, aby zawarł z ni ni ii mowę 1% sprawie zainówieiii;t pttblicznego na takich

warunkach.

Wzor „iniowy. stanowi Załz1cznik nr 7 dn SIWZ.

XVII. Pouczenie o środkach ocli rony prawiiej.

Każdeiiiu Wykonawcy, także innenili pudimliolowi, jeżeli nia lub miał interes w uzyskaniu danego
ztiliowieilia oraz pomliosh lub noże ponieść szkodc W wynikti naruszenia pr/ci. Z:iniawiajacegn przepisó\t

ustawy P/P pr/ysluguja srodki ochrony prawitej przewidziane w dziale VI ustawy P/P jak dla postepowań

poniżej kwnty okrelonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy P/l”.

2. Srodki ncllron\ prawnej wobec ogłoszenia ° zainowieiliu oraz. ślW/ pnzysltiguja również orwimmizacju;l

wpisanym na liste, o której nowa w ai”t. 154 pkt 5 tistawy „LI”.

XVII I. Klauzula itihirutacyj ma dotycząca przetwarzania danych osobowych

I. Zgodnie z art. 13 ust. I I 2 rozponzadzcnma Parlamentu łurtlpejskiego I Rady (L II.) 2016.679 z dnia 27

kwietnia 20 6 r. w spraw te ocłlruiily osób t3z.yczn\ cli w iw ik/ku Z przetwarzail ellI danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływti takich danych oraz uellylen ia dyrektywy 95 16! WI (ogólne
rozpt)rzadz.emlie O (lchi”onie danych) (Di. LM. Ul: L 11904,05.2016, str. 1), dalej .„RODO””, iiUbrinuj, że:
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I ) idiitinistratorein Paol l”aitii daitycit osobowych jest Instytut Wlokieijnictwa Z siedziba W LOdz[, iii.

I rzezi ńska 5/l S

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem iodotw.lodz.pl
.3) Paiti;l”ana dane osobowe przetwarziiie beda na podstawie tit. ( ust. lit. b) e) 1(01)0 w celu

zwjzanyiii Z postcpowaiiwia O udzielenie zlInowiellil )LIbIicznero KI/ZI”—2h—32/I X

lub w zwiazkii Z trawnie iizisadnitinyni itlereseni idiiiinistr,tora na podstiweri. O ust. I lit. 0:
4) ()dI)iOlclllli Rini/I”ui clinycli i15()hOwyell hedi osi,Iw 1111) pitdniioty, ktoryni tidosiepitioti zostitie

dokuinenticti postepowinia w oparciu o ait S oliz trI. 96 ust. 3 titny / dni 2 „tycznia 2004 r.

Prawo zilnowieil luhtc/nyct (l)z. b. z 2017 r, poz. 574 i 2015).

5) law „ani dane osobowe Itedi przeclOWywIIe, /sOtHiie z art. 47 usi. I tistiwy „za. pyez. okres 1 lal od
(lilia zakoecze”i p<”stepowinia o udzielenie i,iiiiówieiia. a jeżeli cz.t trwania umowy przekraczi 4
lita, okre przeeltowywinia obejituje cily czis trwania umowy lub w oplrciii O priwilic uzisidniony
utieres adniinistriiora.

6) obowiazek podania pr/cz lktnia/lktna danych osobowych bezposredniu Pni/Pitia dotyczacych jest

wymogiem a.tawowyin okreIonym w prztpisicli usilny l”ip. zwiazwiyin z udziiłein w pustcaowaiiiu

o tjd,ielen:e zamówienii publicznego konsekwencje tiepcidania okresloiiych ttinych wynikaja „.

ustawy J zp:
7) w odniesieniu do I „anilana danych osobowych decyzje nie kdą podetinowitiw w sposób

zau O „iii ityzowa I y, st< I.st Iwinie do art. 22 RO LM );

X) posiidi Pani/l”an:
na podstawie art. I S RtM )O prawo doskpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych:

na pc dstaw e trI. I 6 R( )1 )( ) jwa wo do sprosi owa a Pa ni/l „ann dat iyc li osobo wye li
na podstawie art. I 8 KODO prawo zadania od adm nistratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zaslrzezeijem przypadków, o których nowa w att IX ust. 2 (01)0;
prawo do wniesienia skare.i do Prezesa tjrz.edn ( )chrony I )anych Osobowych, gdy uzna Pani/l „an, że

przetwarzanie danych osobowych l”ani.!l”ana doiyczacych taruszi przepisy ROI )O
1. Jednoczesnie Instytut WItkiejinictwi przypomninil o ciaż;tcyni ni Pini/Panu obowiazkn intormacyjnyni

wyi ikajacyiit z in. II ROI )O wzoledein osób hzycniycli. b tón”ch dane przekazane zosmana Zonaw aiacemu
w zwiizkn z pn”wadzonyiii posteliowaiiielli i ktorc ZaliiawIaacy posredno pozyska od w konawcy

bioraceco udziat w fklaep(”waniu. chyba ze ma zaslosowaiIc co ilIjilliliej cdno z wylaczeii. ktorych int”wa
wart. 14 ust. 5 1(01)0.

XIV. Li%ta załączników.

Wyritieitioic nizej z,ilicziiiki staimowi integralni cz.ce Sllecytikacji Istotnych Wiruitkow !ailiowlen[L

7,tlicznik nr I — Wzór Ilinnularza ot/rty.

2. Zalacznik nr 2 — Wzór oswiadczenia o spełnianiu warnmikow udziału W postępowaniu

Zalacznik nr 3— Wzór oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia

4. Zalaczoik itr 4 Inibrinacje ta temat grupy kapitalowej

5. Zalicznik nr S — Wykaz wykonanych robót

6. Zatacznik nr 6 Dokumentacja projektowa wraz z XTWiORH

7. Za ac in 1k nr 7 — Pnij ekt Dniowy

X. Zalaczniki nr 8 Wzór zobowiizania podmiotu trzeuieo do udostepnienia wlasnycb zaobou na zasadach

ok reI onyc Ii w art 22 a „„„i iwy „/p

nowy

iwicz
;Ąt 1Y. y-U:

OsOli arz\gt4owtrici 1pccy kace kEerownik LIlL\,IjacLgo
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ZoIieynik ur I do siwi KlY7.l”—?36—3/l s

O F I R 1 A

/10/0110 \ potow;initi 1) li(I/ltlCTlIC /al mwienl;u W lt)”bIt” )r7ClUrg1I l1iC0V0l1iC/Iflho Li „ailoci liC

put”knicząiacui wyril/linu” Y ibl yuli r0wl10\yaTloci h\Y0l lkresli,nycl) li;i nililWiwic tri. II uI. 8 Lip/l) flI

Renowacja pokncia dachuj bLldynkiu pnuduhcyjuico instytutu %%lókicnuuictwa w łodzi przy

ni. U rzezi ńskiej I/3

Nazwa i siedziba WykoH;iwcy:

H” lei

LIPO! I Nil1 I(con

Zalilawiający: Instytut Wiókieiinictwa, iii. Brzezińska 5115, 92—103 Łódź

Olerujemy wykoii :u Lik robót za cenę:

1Sw pod tiku .„Etniia okiiy

yAIU0) (.„„ . lIN vis, zVAl

Renowacja pokrycia dachu i)udyaku prothuikcyjiieu.

Inst (tilu Włókiennictwa w Łodzi iriy III. Itrzezińskiej I/i

I.. (Iziciam/my w;tr;iiIcji na roboty (lekarskie HO lIki-CN in ieiecy

Ildzkiain/niy waraiLcji na p:up na okres: iiiesiccy

1. h-nuta ftsIi/.iu: /slntiWIciuiit: od dnia podpisania uniom do cijna 15.12.2018 r.

. ().iwiitdczauu!y. „C /0IHh1lliLiCl1)..IHfl\ iC Z UylulilealuiiuIlui ZuJrOW slccet). tlolycą”iicym; nrźediiiioiti

ZilIi(llYie(ula, /UflhIC/L/{lllyllE L% %pC(y”tikŁc1i lsLoin3”Lll Vb alutIktImy Z!ll!l(,wiculi n-rai z nihici.iitkaiti I tuje

wluoszy/silluy (Itl ocli nidiiycli za1nzc2en.

4. Akceptujemy projekt umowy (ialaeinik iii 7 (10 5k „) („rtl w arunki spcliiicnia swla(Iczcil ta tikreioiw. trescia

specylikacji istoiiiycli warulukoy zanuowienia.

5. W pryypadku wyboru Iia\zcj oleny. z()bown1l.ujeuuiY się do zawarcia uiuoyy „ia okres lonych w projekcie

tifliowy wartiiuk:tch, w ni scti i terminie wy?nitc/onyiul przez /ali Lyiijaccto.

i. ()świadc,ii,n/y. 2e /ainieu.aIny” nie zitmeriaiuiy powicrz.yc rcaliiacje nislcpuiacyull c/.cci ii,,iiówienia

pOdW/yk( I IIiLWCO ii (nit; un— liże sAn

Opis C!CLi iiiiiiit\ViCiii,l. biuru WU\L)ii,WCil /ulmicI/il ;Izy”a podwykiii;iwcy
tli” rLu!h/uRii Pr/tł Piki yk,iriuiu Ct

-

±
7. W nr,”ypadku \myhtirLl ii/cj oL-rh. tibtiweiitijciy się Lit) w!iicHcliic /abezp[cc/cilia iiuile?ylciiu)

\V\Kliii,i!iii 1:lii(IWY irOLIIEL L 1kVll1ilrui lii! tiNICiu)lRlfl! W i1IIJ (liii!. /a\arcia i:iillu\y ila tlkrLt)at-cI! y
proickcic- LIIDIIW\ \%uir[,,ikulcli, unu- ct: i tcr:uu,:iir Wy/llitL/llliy!ii )i/C,” /uilliui\%!uilulLCLiL).
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8. Owiadczainy. IŻ n:tskpulace inh)nnaeje stwiown Lze1iniec przedsiybiorst\ya W irozi.iinieiiin ustawy O

ZWiiIU/.iI)iu HICLIC/C! wuj konkurencji.

(w pi;”yIlidktl fliCWyIlelIiiCIUa L.lIUZi\YiZtaUy pr/.yinhie. iż zadne z iiuorruiui nie stiiiuiwia tiujemicy

przeu siei,; o fS t\% 1).

9. Zarejesi O\ViiI]C niii\Y) L(lre5y \V\ kon.nycow \yy,Ieflui jiicych \yi)0iiUC I W nrzypaufiui WYNOI1; IWCOW

wtoln:e ubiewii;ieych sie O udzielnie zninowien;;t)

10. Oświaulezwnhny, że wypuk lem obowiazk i in orniacyjne prteWid7iafle w art. 12 lob art. 14 rozporziidzenia

„arIiinent u I uropejskieco i Rady (Ul) 201 h/674 z dnia 27 kwietnia 2016 r. u sprawie ochrony 0801)

lizycznyeh w zwia;kn Z przetwarzaniem danych osohowyUil w sprawie SWOI))l(lIIeg() pricplywn lak icl

danych oraz uchylenia dyrektywy 95!4h/Wl wobec isob z cznych. ud klOlye11 dai,e OsoblIwe

heiposrednio lub porediiio „cuyskaleiu W celu ubewiia sic O udzeleilic ninitjzego fltinOWieiUa oraz

zaw;ircia i realizacji nutowy o udzielenie zauliowietli;.

Zalącznikamido niniejszeJj)lerty Sa:

I

4

)111CJ\UO\Yt)SU I ulata P()ull)isy „soli tipfltWilit)tlycII

[ repi cutaej Wyk ulawcy
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Z;iluuziUk nr 2 do SiWZ KF!Z?—236—32! 18

pccząku lrniy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I 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.

(miejscowosć), 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 następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie

(wskazir podmiot I okres/lo rx4mwiedn: zakres d/a wskazanego podmiotu).

(m;ejscowosć), dnia r.

(podpis)

14



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.

(rniejscowosc), dnia r.

(podpis)
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Zalacznik nr 3 do iWZ KF/ZP—236—32!IX

li rniy

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, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 4 ustawy Pzp

(miejsrowusr:), dnia r.

(podps)

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art ustawy Pzp (podić maJaca zastosowanie podatawc L91k1L:Uzeflia sposród wymienionych

;W 24 ust I pkt 13-14, 16-20 lub ari 24 usł 5 os;awy Jednocześnie oświadczam, że w związku ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem nastepujace środki naprawcze:

(trn”jscoo”osc), dna r.

(podpis)

16



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuję się w niniejszym postępowaniu, Ij:

(podac (e°)fl oIZWL/flrmy. adns 1 t?k:H W zaiczoosci od podmiofli N/PIPŁSEL. KHSICLiDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udziełenie zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotuitów, będącegoiych

podwykonawca/ami- (podau

peh)i; nazweJflnnę, adms, (a/co W rdeznosc od pudmioża NIP/PESEt KRS/CEDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udziełenie zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(pod

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencj

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejścowosć), dnia r.

(podpi)
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Zalacznik nr 4 do skw KF/Zl”—236—32/I8

pieczatka rniy

OŚWIADCZENIE

— oświadczamy, e nic należymy cło grupy kapitałowej, O której mowa w ar. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo

Zamówień I „uI))iez;lych (1),. U. z 20) i. poz. 2 164 ze zm.), t. w rozumieniu ustawy z dnia I 6 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 20 5 r., pOz. I N4)

oświadczamy, e należymy cło tej samej grupy kapitałowej, o klórcj mowa w art. 24 usŁ I pkt 23 ustawy
Prawo Zaiiiówień lkmhlicznyeh, tj. w icizumicitiu ustawy z dnia lb Iutceo 2007 r. o ochronie konkurencji i
komisumnentów (Dz. U z 20 I S r., poz. 184), co podmioty wymilien ulic ponik (naleiy podać nazwy i admesy
siedzib)*:

Lp.
— _NazyaAfirm) —

___________

2 -____

__________ __

3

_____________________ __________________

4

__________________________________________________

pcdpis OSOI1Y tmpo\yażmiiomlcj (10
reprezentowania wykonawcy

*
— mi cod powicd nic sk icś I ić
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ZaLiczW k nr 7 do siuz KhZ_P—236—32! 18

UMO\%A KFJZP-237-32/18

(projekt)

/aW LII W dniu r. w Lodz porn od zy:

iuIyIuteni Włókiennictwa, insIylu!cnl badziwcyyin z siedziba w łodzi (adres: 01—11)3 lód. LII. rzezińsL;i

5 15) wpisanym do rolostril przc(Iitbiorcow pIi)wldzoI1co przez Szid RHomiowy dlii L Izj—rótline.ci;i n•

Indii XX W\dzi;iI Gospodarczy KRS pod numorciu 0000043803. Nilt: PL 721—00(1—06—64, (eon: 0000502W

zwanym d:ile:, .Zai iwiqiLcyLn”, tprczentow;%nyni pr”z:

I ) dr ni. Toma,i;, Cii1kowskie::o Dyrektora

1) nr I Iaiinc I”aszkicwicz — (iiówn:t Ksiegow:i

7. SiCd/iba \y NIP

zwaiIytnhiL dalej „,Wykonawca””, rcprczell(OWaIIyflI/ii pyez:

1)

2)

*1

1. Zamawiimjacy powierzim a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace budowlane p1].

„„Renowacja pokrycia dachu budynku produkcyj nogo lli\IyIIlIu Wlókienmiictwa w I odi przy ni. I rzezińsk ej

1/3”

2. Szeze1óiowy zakre prac okrelim specytkaca istotnych warunków zamów ella wraz z lalach) j kani i

doktinientiieja projektowa.

3. Spec\ tikacia btolIIylh warurikuw i_:iinówiemiia wraz z zalacznikanti oraz oćerta Wykoiiawcy wraz z
kosztory.ani uleilowyini ilo>oiie W llOsttll()uiinitI SIaILOWLa iliteiIalI]lI c.”csc IliI]iejsJCi ulliowy.

4. \k”ykoii:nyca zoI)O\YiitJlmje Ic do yykonanizi prac hcdac)clL przcdiiiioLcin uIi)owy !.COdLUC Z aktualnym

Oł1Ot1]e1] \YIC(I/y IeCI]IiiUYIlc). oI)olyitzujiIcynLJ pr/epL%:Li]Ii, nc)rLlIaIiLi i /L5LdiIl)i ztuki blido\ylaL]ej oraz. Z

Ll:tieź ta sl:Ir:Im]LiscilI prole%jonIli%Iy.

5. \\ ykon:nyca O\yi:LdcL:l. ze zapoinal sic / warimm)kamni wyktmnania iad:inia. w szczeiólnoci Z ULLUflkaLl]i

Ieuhnicznyllli \YY\On:lnli z;LIHoy ella oraz i tioknincitiau:it proiekowa. olr;mnal od /iiIuauiarLceo

WszeIk je dane ii ieibediie do %V) koI]111LL )rztd 1)110111 nin icjsze L L I)O%%V i nie %49 O%l do IILCII UWiLC.

6. szelko nistrzezemiia Wykomlawc\ dotyczace Lorenu budowy yslśiszorie po Lcriilimiie z:twireia Uniowy 110

iiioga być podSL1\Y) do dochodzenia niszizeii (Id !iLLIIiLWIiLjiICC() oraz UCI 1!dLIIIL L1C/. Wykonawcę

przesunięcia (ermnhlmu Lo/pcw/ccm lub zakończenia wyknliiLnia robót lub Lo/puc/cela lub wykonania

l”riedn]ioLu Umowy. Wykonawca itie bodzie hIllu rowowi prawi! (lomlieinia sic ilodalkoweiio

wynagrodzenia z tytuiu ncislnienma okoliczności czy utrudnień, których nie przewidzial.

*2

Wykonawca zohowimmzujr sic wykonać przedmiot liniowy z imialerialów własnych oraz /:Lpewluc

kompckiitne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbuilne dn wykonania robot \ zlukicHe z:Lpewniajacyrn

3”hawidlnwe pod Wz1Icdeihi ilIkL)scioWyl]1 i tCIhiilL)OW”Tfl wykoii;iiije piyctłiiiotri /iimO\\ Lilii, W szczegolności

zaś Wykomi:LWca zohmi\\ LlLz:Ln\ t do z:ipew nicnii kadiy y W\ hliuuiiny!iii tiprLwL]lcLLi.tl1)L L)kLesIOL!\ 111 W

L Wł

2. \\„ykoli:L\yca e\y,LLaitiLjc. że zlLsItls(”WaIiC Lii) re:ilui:ice Llaher::L:\ Sil ł:Lhr\czLi!e 110W i

. \i:iitr;aly O klofl”Ci) LiloWa W tit. 2. po any odpowiaeae cci (hi jitkoc: y n)aeLni(LI:m (Lcsa)LLyLii ustawa i

(łoju li) Kwictilia ?00 r. L W\LiulyLcli HLJdOWILL]ych (l)y TJ. Z 2017 r.. 1)0/. 1332 ze /Li)LaL)ILRII) miał

W\iflhlflhiiOl)i okresloiiyri W ) \\ORH_ pl/y ci LI \yynLhy iWcioiic (10 en:py cdfltiIk \(e”iO SIOSOWLuj:L W

huiilownjcwie hcda nok hic z;i”Ioonyamc laciiue po uizy.,san;u flseiliiic aKcepl:ILjI /.jmin;Lw ILIICLCO.

L



1. Przid dostitrezeitiein na teren bLld(”W\ iiiateriily itiezbedne do wykoiiania pre mion umowy musza ozysk;ić

ikeepnicte Inspektora Nadzoru. I)ostiic,emiie ni teren budowy mnuterialow niezatwierdzoiiycli stanowi

ryzyko Wykonawcy.

OSOIyIILkI Li III1I%%iIjaCCO

/imilt\yni;icy zt)ho\yniLlje S]t

1. Dostarczyć. irzed rzek:zuuem1 tertio wyko ninia robot. [)oktiuueitueje l”rojektowi wraz z

tis%ynidczt_miielui 1) t kiiiiiilc(iiosei,

2. Przekazać teren wykonania robót nit potlsiawie protokołu wprowadzenia siorzitlzonego przy udziale

przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela Ziiuawitjacego. w terminie 3 diii roboczych od daty

podpisania ni niej s,e Uli H)WV.

Wskiuztć ud t%tc.pnić 1itiiikt 1050111 wody i eiieiiiii clekti\”ei.ncj liii czas trwailii ixtliot.

4. \Vskazać iiiez.hdny plac / w yziitezeiuwmii miejsca na zapiec ze i klidow isko mnamer:alow.

5. /apewnic nadzór inwestorski.

Obowiązki Wykonawcy

Wjykoiiacizpyiiuijesię na wiciny koszt wykoiiacjrztdiuiot Limoi!y wjym W szcZQg5lflości:

ltzelac i łorĘtllu/Owau teren wykonania robot.

2. Opracować na wla\ny koszt projekt or2amlizacji budowy i WOl.

3. łipcwii W flit wlasny koszt uprawnionego kieiowniLt budowy.

1 Prowatk”iu dokumentacje budowy zgodnie z ohowuiizr jacyrni pr/cpisanh.

.. Zabezpieczyć we wlasnym zakresie zaplecze techniczne w miejscu wskazanym przez Zamawiajaceco

6. Wykonać przedmiot umowy określony w I ust. I niniejszej umowy zgodwe z projekteni, opisem

przedmiotu umowy zawaflynt W SIW!. i przedmiarami robót, igodnie z obowiazujcym formant

zasadami wiedzy i sziuki buuiowItne, zgodnie z ohowiazujacymi w budownictwie przepisami i toriuaini.

zgodnie z przepisami IiI! I I przeciwpozarowyini. it także zitidn ic z wytycznymi i zaleceiiia:ti i

!.amawiijacego uznodnionynii do w\kon.iilia w czasie realizacji zamówienia om-at w tenilinie zgodnym z * 7

Ul li JCSzc$ unii IWY.

7. W czasie real izaej i robót otrzymywać plac budowy w iależytyin porzitdku oraz składować w ustalonymi

miejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci zgodnie ze specyflkacjii

technieiiego wykonania robol budowlanych.

N. M;iterialy pocbod”ace z rozbiorbi. deiuonttżu pozostałoci po prowatlzoncli robolach budowlanych

Wykon.iwca m]iezw łucznic usunie z in icjsca rozbiórki zgodnie z ustaw a z dnia 4 grudnia 20 I 2 roku o

odpadach (tekst jcdnohty I )z. U. z 20! (s poz. I J87 z póżn. zni. ) ( calej: ustawa o odpadach) we własnym

zakresie ptkry1e wszelkie kosziy zwiazijne z ich wyw ozem i utylizacja.

O Usuwać awarie powstałe na skunek bidż w zwiazku z prowautzeii cni robot

10. Naprawiać szkody zaistniałe na skutek lub w zwiazku z prowadzonymi robotami.

11 Oznakować a w razie potrzeby także ogrodzić teren prowadzonych pnie.

12. Wykonać zabezpieczenie w wonie wykonyu iinyeh robol.

17. Zapewnić stale utrzymanie porzadku i czystoc i wewnatiz i hczpoiredn io na zcwniitrz [cienum robot i po

zakonci”eniu realizicil przedmiotu umuow przed dokonaniem niłb:orti koiiuouegn uartatilac teren budowy

wraz / przylegkąn (noczeniemn: W prz padkim niewykonan:i mych ibuwiazkow, Lnnawmimjacy po uprzetłmnmn

wyznimczemuu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terilunti lite (Iłuizszego iedrimk niż 5 tlili ego

bezskutecznym upływ le mo/e zlecić osobie trzeciej wykonanie tych czynnosc na koszt i ryzyko

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody sadu. Przy wykonaniu przedntioiu zamiiówieiiia należy

uwzglednie (.stalow caia ustimwy ti odp:idic!i.

1. \k”ykoimawci beutzme 01105w pelit oepowiedzialnosć z tytt:Iui reiiizacji 1imiiejzc; iuni(lwy W s.”czeeóhiości za

szkody i aastcpsm wa nieszczeliwych w\ oadkow doiyctitce os(ł” i iucni:i.

15. ltihmrowwć mnspukiora naułzoni iiiwcstor.skieeo ° <ikćiliciiuiscmiicli, kutie iUOgii ąP) lat ta j%ihOsć ?tib

opóźnienie ternimuiti zakończenia realizacji niniejszej utnowy

lb. Wykonawca pokryje ewentualne koszty wszelkich badań potrzebnych dla tidokumucntowaina wyin:ieauiei

jakości wykoiiywaimyeli robńu I muateriało\
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17. Wykt.iiawca zohoyiuz,,iiy jest sporzadzic i przekattu W tltiiti zŁ”łos;crlia gotowosci do odbioru kor,coweo

pI7edilliottI 7,IIII(1\ViClli:I dOkLII1IeI1tiICe )t)\YykOIliI\yC!.a l% 3 eezLIlIplirz.Ich. Do tliikutueituieji \\ ykun.iwc.i
!(Ii)(I\YtIZiIII\ doliczyć w szysl kie wylllac.iile l1re1I1 ccrtytkat3 atesty i ś\y uidcutwi dopuszczun „„ do
SIOSOW”aflhi! \ybL1dOWiiflyt3I n1IIeritio\i.

IX. „o zakoticztaiti r bót Wykonawca zohowijzuit SIC lit U jasny kozi tinoiy.:ttkowić elen htidt, yy i .„kzi W

razie k rzsIatiii drog, i okolice placu btl(IOWy.

„rztkaz,ie /.:IItlIW:ataCeIIill prćcd-mot UflI0Uy W ItrilIlilte tisi.IhHty1I w pIt)ttktIIe OdOltIrti robot.

20. LJzyskinia ha wlasny kojI WyIliiaI)ycll pranem (Iecy/1. 0OLW0lCI i (lO)tIs7C7II tizlodnieIL /at\Y:erdzen i
opnin nicz[wdnyeh do zgodnej z obowiazujtey iii W l”olsue prpIS:tfli prawa rtiIliZK]l (lei! (1(1(1 lilia tlo

tizytkow:tttii plzedilliottl

1 I . Wykonawca we wlasnyni zakreic zapewn 3 wirt,nk i sot ilIric ci Ii wocli priicowiikow.

22. Roboty nIosa byc prowadzone przez Wykonitwcc W endu haclI od 7.00 do 20.00 W Oni robocze.

23. sto uje moli iwosc pracy w innym wynliaruu oj, podano powyui po WezeI]icjs7yiil uugod niuton z
lin IW I te Nn)

:4. Wobec tegO, te roboty hudowlttic wykonywane bud, W ttIIlkUjOnnjtICLj jednostce. Wszelkie prace lWia/lot

z wykonaniem zaiiiowientit nalezy prowadzić w sposob umouliwi:tjiicy Zanmwitijicemti tl/ytkowanlL

ohiekiow, W szczegolnosci wykonać odpowiednio zabezpieczone 1)I7eści, dla uchu pieszego.

25. l”race powodujtee zapylenie powinny być tak pe Wykonawcy zabezpieczone, żeby zabezpieczyć

oloczrii W O Ibol.

26. Zanit,wtiey uprawniony jest do kontrolowania priwidlowosci wykonania I”rzedm joLu I Jinowy, W

szczególności terminowości prawidlowośe prowadzetna prac i robót oni przestrzegania przez Wykotitiwec

wszystkich WarUIikÓW zawartych w Urnowie i zaIau,nikach do niej, w szczególności w Dokumentacji

I”roektowti i SWIZ.

I. Zatoawiajacy jest uprtlwlliony,jezeli jest to niezbedne dla wykttnatima przedmiiioiti ninieiszci Umowy, polecać

Wykonawcy na piśmie:

I ) wykoiitiiic robot wyllikajaeyuh Z dokn,iieitttitji projektowej, SIWZ bib zasad wiedzy tecliiiIe/Ilej,

niewyszczegoliliohlyell W przedmiarach robot.

2)1cl) gnilC te ; czesci robót,

2. Wydane pr/cz źani.tu LItlCCcO polecenia, o których now_i w tist. I. 0013 stanowić pod tawe do „nii.itiy

Ieniii,uiy Wyk(llIaIIitl zalllowiellia okIelonyeiI Orał łnli.ily W%”hitiWt)dl/CIItt 1t3)titliC Z IJostiIItlwlclIlaiilI 6

Linowy.

3. limany wyniktiriue z poleecn. ktoreh I])I)\%a w lisi. I. 1102; wyiuag;mu porz;tdzeiiii tIltksII do niowy.

* 6

je2eL roboty w nik:,1,uc P°i wpiow;idioiyeli aosl;IIiowieiatni * 5 ust. i pkt I ) (_ nituy. (1d1)Owi;IlIti;I

pO/Y(3l W Kosito”sie oiertowyni. cena je(IIIt)sIkO\ya iiktesltwi W Koszton”sie (liertiw) ni, tiż) Wtillit

jest do wyl ic;eilia W \st,kOei Wy Ilt[grtdzenia za tu prace. O knot Yn mowa w 10 I nt wy.

2 Je ich lImiN Wyii I kaace Z polecen wnro\yadzoIzytIi posIlmoWieniami 5 ust. 1 pkt 1) inniwy nit

odpow iadiia opisowi pozycji w ktzton HC ()Icilt)W%!ll. Wykonawca pow hien przedlożyc do ;ikeeol;icji
lantaNĄ tijticelo kalkulacje ceny iednostkowej tycI robot, / LIW/ciedllienielu cen ezyntukon piodnikep nie

wyzszyclt od ok,eltntyelt przez \\ kon;nwee IV koztorysic oIcfloWyIil. ntiaczoiiy11 do tileriN WykoIIiwc\ a
dl., Icri,,iow „ kióryca ecn lic 7051,1)3 (IktesIlilie W kiL/100 Sit otcrtt,wynt — celi Ile NI) /s/yeii lici sIetIlilcil

ccii miiaicritiliw,spuctąi i Iianspiittn pubimkuw.iIiychl U wydawnictwie „„Xckoceiibud w niesiacit W ktirytii

k;lkuiaeta jest sporu;id,”;na Ola! TiaklildoNt i-zeezowyeli okrciotiycłi w Kataloe;teh Naklidow l(tezoUyeh
(KNR). a II pr/yi)tidktl ttibot, dla ktolyCll nie okicsloiiti likł;IdoW zueuowyeii W kM‚ WC liii) cli olillIlic

siosowatiyelI k;il;ił OW Inib iakladow \yłasiiyeli zaikeeptowanych przez u;iiitawiajacego.

3 .Jelclt cena jednostkowa przedłozona przez Wykoriawce tli, akceptacji /anlawit9aeelliu hcdzic sk;nłkn,t,iwan;i

IliC/gtidltite Z post;innwielllallli ust. 2, Zaiiiaw ajticy wptowadzi korekte ceny op;itp na wt;isnyclt

wyliczentaell. zgodnie Z ust. 2.
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4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, O których nowi! w ust. 2 oraz przedstawic Zamiwiajacemu do

akceptacji wysokosć wyn rodzenia. wyn J kaicii ze zmian, przed rozpoczecieni robói wyinkajacych z. tych

zmian.

W przypadku zJody /llawiajaceeo na zmiane wynaerodzenii Strony podpis/4 pisemny Aneks.

*7
l”crniiiiy realizacji

lenna, „calizat-: )rzccnnlIltu umowy: od ilni;t plldpi%:iilliL LII1ICIW)” (III tłum 15.12.201% r.

2. I”rzekizani”aIiicu .iiidowy lir/tł Zilmn wi Ii:ceLO 1:Ht:Ipi W lenwumic nie dluższy,ii lii! J tImuI lObu/e od dnia

podpha:liml umow\ mu: podstawie nrotokimlu wpro%:ldzcmóa saor;,ulzo,iueo przy tidz:,ile Wykonawcy i

Za” ta w iaj ac eco.

• Wykonawca zimbowiazume sic wyko,m:ic silami wlasnymi lub podwykomm:iwcow nmlsIePIllilcy zakres rzeczowy

:„) silain \ytmlsllyuum

.

h) silami podwykonawcow:

.

2. Do zawarcia przez Wykonitwuc tmnmowy o roboty bud )wlane Z podwykoiiiiwca jest wymagana zgoda

ZmunutWimuJ4cego udzielona „godnie z procedura wskazan:u w nin ciszej L irnowie.

3. Na zawarcie umow z Ikmdwykonawc:, lub dalsz\mn l”odwykuwiw”ca, której r,edimm ioteim Są roboty budowlane

wymaeane jesi uiysk:inie priez \\ ykOnaWCe. I”O(lUykOna\%ce lub dalszych Podwykonawców zgody

/amawi:l:mceo na nastcpuj;Ic\ch „asadacłm:

I ) Wykonaw ca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zain:mwimmjacemmmu projekt umowy o

nodw\ konaw sIwo tmoI\ u/ac ci robot budowlanych oraz z;,kmes robol - które maja byc wykon,,ne przez legi,

Podwykontwce lub (l:ils/.egą) l”odw\ konaw cc. w tymi, ze wskazaniem kwot\ wymuimerodzenia pm7ypilcaIacei

Podwykoiiawcy lub dalszemu Podwykonawcy. z 1% mn z:tsl rzeżen cni. że je”.l i o laku „godc w stepuje

l”imdwykonayciu lub ti;tlszy l”od\yykona%yca 0 Oprocz u:ik,cgo prujekuu ttflioU”y O p(I(lU\kOJl15lWo

zobowiazany jest on dolaczyć /J4odc W-koliawc\ ma zawarcie 111110W)” O podwykontw stwo O lreci zgodnej z

projektem umowy:

2) W ten)iiibic. 14 dni od (1111:1 przedstawienia projcktu umliowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Zamawiajacy udzieli na pisnlie zgody na zawarcie timitowy albo zgłosi sprzeciw dl) UWOW)” lub zastrzeżenia

do projektu umowy, z zachowaniem zasad wskazanych wart. 143h usLJ i ust.6 ust wy l”zp:

3) zgłoszenie w powyższyuii terminie 14 dni sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zainawiajacego do

proponowanej Liniowy bedy le równoznaczne z odmowa udzielenia zgody:

4) w przypadku odmowy określonej w punkcie 3) p\yżcj, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

l”odwykomuiwca ponown przedstawi projekt uimuow O podwykonawstwo w pow „/s/ymii trybie. eli

wprowadzi odpowiednie zmui;iImy do projektu nb lei. zaslostmjc się do innych zalccen Z:!nitwiajaceo

z;mwamt\ cli w lrL”ci sprzeciwu lut) z;islrież,cń.

5) Imie/2O.?emlIe pmsemnmmycl z:tstrzezeml do pueclmm/ommc1o projektu umowy o 1\yykom,twstwo U \Vw

termm:inie uwa-.t sic za akceptacje proiektr umowy przez Za”mmawi:ijaceao.

6) Wykonawca. podwykonawca lub dalszy podwykonawca zailmtmwien!a przeelozy Zamawiajicemtm

poswiadczon:i za zgtmdnoc z oryginalem kopie zaw:olcj urnowy o podwykon:mwstwim. kmorej przedmotemu sa

m”oboty budowlane. U mLJ”.nmuie 7 dni od dn:a jej zaw:mrc:,I. Niezgloszenie pisenille2o sprzeciwu do

przed lożoiwj UIIIOU V O podwykonawstw O w ww. term inie uw a/a sic za mKceptac je umowy przez

Zam:wiajacea.
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4. }rueeduiY okredone W ust. 3 ust. I I I]t4il odpowiednie zastosowanie (10 wszelkich zmian, uzupelnicu oraz

ineksow do umów zawieuiiiych z Podwykoniweinii i dalszynii Podwykonawcami.

. Jezeli Zamiwiiicy tinia, ze ky Ilikieje podwykoiiiwcy lub ego wyposezenie W sprzyt nie gwuintuji

odpowiedniej jakości wykonimum robót lub dotmzymninia terminów, Liiniwiaicy na prawo Mdk od

ykonawey zmiutny podwykonawcy pod mycorem uprawnieni do odstipicnia od nutowy z winy
Wykonawcy,

„ l”odwykoiia\yey niiisz.i spelniac obredomie kryteria i wirunk, gwilintujace wykonanie częsci oho!

okreslonych w liniowie śIWZ om-i-z ib tiineiitieji piojektowęj.
7. l)o dokonywania piei /ilnlIWI.ij;ICeŁLI) heźiośrediiiej zaplny wyiliwaInez<) wynisrodzenia przyslugu[wcso

podwykonawcy lub dilszemnii podwykoii.iwcy, kloty ziwail zaakceptowani przez. Zii iwIi4Iceao tiulowe O

podwykonawstwo, której przednotemn si rokity budowlane, lub kloty zawarł pwedlożoiia /ainiwiujaetTnu

urnowe. której przeiliniotem są dosiawy lub u-dugi, w przypadku uchylania się od ubowiazku ziplity

odpowiediiio przez Wykoniwcu. podwykoniwce lub dalszego podwykouawcu zamówienia iii roboty

budowlane, stosuje sic odpowiednio l)rzepisY te. 11k ustawy „ZI” z zastrzeem emu 16 ust. I lit. I

nillielszej Umowy

X. Ziiniiiwiijaey pr/ell dokonaniem płatnnei hezposrednio I”odwykoiiiiwcy poinbonnuje liikwmn lub piwit;i

ekklfl)niezibi o tynt zanlidrze Wykonawec. Wykona\4ca w terminie 10 diii od dnia omizymamiia tej nboiiuiacji

uprawniony jest iii ;iiloszenia uwie. Zunawiajacy zobow,;iziny jc-i nalyuhmm;rst poinhninowac

Wykoitawet <i u szelkieli roszczerti,ucl i I”odwykontwcy odriomtie plil nosci niIeżjleeil wynaei”odzeni,i. kiore

Podwykonawca kieruje bezpośrednio (1(1 Zauitwiajacceo.
C)• Zamawiajaey zaplaci piidwykomtawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 iliti od duty Otr/ytlbuilia

prawidlowo wysmitwuomlei l.iktitry VAt na konto w niej w .kazane.

0. Wykonawca Pomioi wobec Ztitmawuaiiueeso pebta odpowiedzialnośc z robniy, ktore w\koitu)e pri\ pomocy

podwykonawców za ich dzialatuj zimtiecliania ich przedstawicieli lub pracownikow w takim anylm

zakresie jak ii swoje dziabania. J”onadto Wykonawca jest zobowiazaiw sprawnwae staiy nadzór mad

realizacja przedni nu tItlUflk y piJez I”odw yknnaweów oraz dalszych Podwykonawców i ponosi taka

Odp0wwdzialUl0c za ich dzialinia lub ztniecIlmii jak za WIbne dzimlanit lub zaniechania.

I . \k przypadku umiiw O podwyko.liwsm wo W zakre”ae robot budowlany ch kuoryeh pm7edll oleili są dostawy

ILub uslugi stosuje sic Itlsteptujacu procedure:

I ) Wykonawca l”od\yykoilawc:t ILlIt tliilszy I”od\ykOiliwCa przedklida !ailla\\ iiJuceiltm.I pos\4”ildezomia za

źgodiosc z ols ein,Ileiil kopic zawarici tunulw\ O podwykontusmwo. kttuej przedmiuotemu są dt.iiw\ uli

u-duci. w terminie 7 dni od ulu jej z,iwirca Iti!) jeżeli unmwa by li wcześncj zawula w terminie 7 dni od

dnia zawarcia nnuiehzej uniony.

2) W przypadku. edy leonin zi)limy ci dluzszy niż 30 diii iarnawiaiacy nrormuje o mviii Wykoniwce i

wzzwa co LIII wpruiwatlzenia zonamI. piki fl/U)leifl niliczeitit kiry uiitowit okrcslonej 15 tiSt. I Pkt g
bil II) Wy.

3) I „ositnowienie powyższe dotyczy tylko imniin 11 podwykonawstwi”:

— o warloci wiekszcj bib rownej kwocie wynuiszicej O.5”.”b wartości ilinieiszci tufowy Oraz

- 1) uarlo%e wiekszej mUz 10000 zl.

4) W przypadku okreslcnia wynierod,eaia W w-tlicie innej iii,” zlot\ pelski winoc tniiiIWy podsyykinlu\.mwo

mistili sic bionic pod 11w-we sretlni kurS dutej waluty opublikowany przez \Iśl” W dmmit ziwii”cii tiJIhIWS.

Jeśli w dniu jawiici, nutowy NIW lic publikuje tabeli kursów średnich, nulezy pizyjic kurs z tabeli

ktir.sós siednicti optiblkuiwuty wdmuiti najblizszymmm podiiio ziwuci tunumwy.

5) W przypidku linii-cia kilku umlo”w n ptidwykimiiwsmwo z tynl sun)yni Podwykonawci lub dulsz\ii

l”oLlw%k<,iitwcu asi I t ikt. I ) sio”tijc się. czeli suiilu waijosci łych Lullow spełni wyilliici iikresluiue w osi.

I pkt 3).

12. W timowiułi z mdw komitsscniii \k ykoitawca zobowiizaay jest:

i) zipewiiie, „iby uina wyiIicmi,dzeu ustalona w nich za zakres robot btutlowltn\eh. dostaw i eslug

wykonuIyebl U pudwykon:uwsuwic mile przekroczyla wyn:iuiodzenia plyypILIąjic”egu t tei zakres oku

budowlanych, dostaw i u-dug w muTiejszej liniowie. W przypadku ilieprzestrzewiuliU powyższego obowitzkn

Zaiumwiajac iipiawilioo\ lei do zglumszeilia w h-in z.tkmesie zastrzeżeń hub spi”zceiwti do przedkladanyell

tu nów o pod wykou ii ust wie. ja k rów lic!
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b) teritlili z:iplaty w iwrodzeiii;-i podwykonawcy lob dib/emu poiiwykonawc nie może by dlLiżsZ\ tuz 30

diii od (lilii (loleczcIlia Wykonawcy. podwykonawcy lub (laIs/ciliu podwykonawcy iktury” lub rachunku,

poLwierdzajicych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykoiuiw cy dostawy, tislui lub

roboty

lm (ki W a ne

c) musi być zawirle postinoyienie zob wiazulitce Podwykoii,iwce lub dalszeLo I „odwykoniiwcc do

„rzedk?ida;iia /.iIl)awiaj;icen)tI 1fl)CkIt)%y t.1110W (1 ihilsze \YyktiIia\%HIW() orał posweidconeh „ii /4 ciwse Z

()Iy1in;IleIli kojii util w na ziiilach określonych )OllIZCj.

13. Wykonawca zobowiizwiy jet, pr;ii dokonaniem odbioru robot, przedlozyć Zainawiajiceinu owiiidczenie

podwykonawcy Itib w inny sposób udowodnić akt tireolowania należnosci wobec nieo źa place ohite

odbiorem pod r):uorem wstriynian ta nipłall\ liktury Wykonawcy. w czesc wijwwiadajacc; II ieuregtilowonej

naleznosci dla podwykonawcy, do dnią dorcczenia wskazanych potwicrdzeń. Strony uzcadniaja, ze w

przypadku [iraku potwierdzenia, Wykonawca do dn iii jego przedlozeiiht Zaniawiajaceniu nie będzie

uprawniony do odsetek za nieterminowa zaplaic Diktury.

14. Zamawiający ma prawo pomniejszenia sumy pieniężnej należnej do zaplaty na podstawie otrzymanej od

Wykonawcy ldkwry VAT O kwole wypłacona podwykonawcy fu podslaww Łikiury VAT wystawi mej w

zwiazku z -cal izacja zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy O podwykonawstwo. które1 pl%edmiotem

sa roboty budowlane, lub przedlożimej Zamuiwiajaccmti umowy. której puedmioieiii sa dosl;iwy lub usitigi.

15. Je/eli zmiana albo rezygn.ica z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na któretw zasoby Wykonawca

powotywal się w celu wykazania spelniania warunków udzialu w postępowaniu Wykonawca jest

obowiązany wykazac zamawiajacemu. ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

spclnia je w stopniu lnniejs;yllt niż podwykonawca, na któreo iasohy wykonawca powolywal sic w trakcie

postepowania o udzielenie zamowieniul, na moment dokonywania zmiany.

16. Podwykonawca, o kióryiii litowa W ust. I 5 wraz z pn „jektem umowy o podwyionawslwo przedItwia

oswiadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. I ustawy Pzh oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy

I 7. W przypuitiku edy Wykonawca wslcptiic w obowia,ku I „ u!wykon:iwc\ „ o kióniu nowa w tist. I 6

pt7edtawia oswiadczenie, o kioiym mowa w ail - 25a ut I ustaw y I”zp.

I 8. Jezel Zaniawtajicy stwierdzi, ze wobec daneeo ponwykonawcy. z któreęo poicnulalu skorzystał

Wykonawca, zachiodza podstawy wykluczen a Wykonawca ohowiazany jest nuezwloc,riie zastąpić leQo

podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania czcśc i zanuiwieiua podwykonawcy.

1. W zĄkre,ae wykonywania przediniolti iii eis,ei umowy Wykonawca wspołoracuje z „[cl.

2. Inspektorem itadzow z ramienia Zamawiającego jest Inspektor nadzoru dziala

w ntnicach umocowania okreloneuo przepisami ustawy Prawo ludowlane.

3. Wykonawca ustaitawia kierownika budowy w osohic (cl,:

4. kierownik m”obot działa w inimeniti 1 na rachunek Wykonawcy.

10

Wyn;trodze Ii e i rozliczenia Fin atisowc

I. Wyn;i-:odzcnie Wykonawcy za %n-koo:mnic przcditcitu ł;mnkfl:c-ii:zt. zeitdnic otŁ-rtui \kykonawcy wynosi

zł hrtiuo ( słownie ).

2. Wy-nierm,eycliie za wykon:m:mie przedni „In Umowy lilii cli:nakicr kosztory-aiuy.

3. Zapłata ri:mstapi w- ciuwu 3(1 dw od daty dostarczenia Z:niiawiajacemntm prawidłowo wystaw onej Lmkttiry na

rachunek Wykonawcy wskazany na kmkmurze.

4. Rozliczenia przediiiuotti z.:nmiowieiiul nastąpi kosztorysem powykomiiLwczyni.

S. prpądu braku potwierdzena zutpIąt l)odw-y”atiiiwcy. o kinin nowa u 8 u. li umowy zapłata

lic d iw odpt )wi cd ni O D (Di in te_I ztma.

6. Z<mniawiziacy zasirzceut sobie lrmwo zatrz.ysiiaiuui wyil:uiti<izcnia W czcci tidpow i:mduqumcej iiienretiIt”waiiej

należiwsci podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłate dla mcli,



co Wykonawc;i wyr.i!a ztidc. W takim przypadku Wykoi1iwc\ nit buda J1izys Iuiwa1\ zacne rozuzeiii;i

/ tezo iVtu Iti. w szczczolnosui nriwo do iidiii iii odsetek ustiiWOWyclŁ

7. \Variość LitiloW V zaw:c ni %5/,elkie koszty ti !czhcdiie do cl wykonait a.

II
Odbiór przedmiotu itniowy

)dbiont robot koncowy przedmiotu tonowy ilokona komiijii powolan;i irzez !iiiiliiWi acego do odbioru
robot, w skad ktorej \yedal pzed tawiclele ZainawiijaeeĘo, inspektor nidzorti inwestorskiego
Oraz upriiwniol ty przctlsiiiwic „cl Wykotu iWcy.

2. Odbiór robot końcowy zostanie iozpoczei W terminie 5 dni „oboczyeli od daty z1It)szcithii pt/cz Wykonawcc

oi OWOSC i tli) ()db ort!.

3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokol. znwienijacy wzcIk w utalenia Stron dokotiatie w toku
o(II)i(iru, jak tez teflfl!i)y LJSUIl ICCIa Sn icrtiioiiyub pr/v OdI)iOr”/c uierek i wad.

4. Wykonawca zobowiiiziiiy ei doI,czyć do promkom odbioru dokumenty okreiioiie w 8 ut . 13 umowy.

5. Jezeli w toku czynności odbioru si wierdzone zotana wady, to Ziinawiąjacemu przysluzuja tiii.%tcpujacc
uprawnienia:

cieli wady nadaja sie do ustmiccia. iioiiui odtitowić odbioru do Cthti tiSLiI)ICCd wad.
b) jeżctl WiI(Iy nie nadiia nie do usuutecut. to:

cieli nie uniemozIiwiaą one uzyikowaiita przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zaniawiajicy moze obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

—jeżeli wady unieinożi iwiiija uytkowanie zgodnie z przeziiaczeniein, Zamawiający moje odstąpić od
umowy liii) żadac wykonania przedmiotu odbioru po r:tz. drugi.

6. Wykonawca jest zobowiązaiiy do zawiadomienia Zamawiajacego O uunięcitI usterek i wad oraz. do żądania
wyznaczenia terminu ta odbior zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

7. Ztiinawiajaey może podać decyzje o przerwali iti czynności odbioru, jeżeli W czaie łych czynności
ujawniono istnienie takich wad, które uitieniozliu iiija Liżytkowailie prediiuotu zgodnie z 1f/cziiaczenjefl.

S. 1nwkmor nadzuru tiokonit odbioru robol zaniku icech oraz robi”t uleluijicych zakryc:u w ciuieu 3 dni od dnia
ie ioszeiiii poiricby odbioru przez kieron 1 ik:i hudow\ uph.em do diieiiiiik:i budowy. Nic ocebnutic robot

\ l\ in terminie te wsirz\ fliuje potepu pulu.

* lP
( nanincja i rekoj itiia

Wkoit,ca gwarantuje wykonanie robot jakościowo dobrych, zlodnic Z 7111)0W icilicit). norohuioil

techiiiciiiynii i waruiikaiiii umowy, bez wid pomitiejszaiacycb wiiioc robot lub uiiieiiiozliwiajicych
Ll/yt kowanie przedmiotu umowy zgodnie z ego pizeznaczeniein.

2. Wykonawca ud”zicla gwarancji na roNny dckarski iniesiccy Oni! na papĘ” iiiiesiecy
licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy,

3. ( waranca musi być wiadczA3na przez Wykonawcy na koszt Wykonawcy i wszelkie dzuilait iii organizacyjne

oraz koszty z iym zwia/aiie ponosi Wykonawci.

4. Wykonawca gwaruiiittije dobni jakość olćrowIila przez pi”oducciiit, spcłiiiajaca wsiyslkie kryteria wysokie[
jakości dostarcioiwgo flrodtikto zgotlilte ze specyVikuicja teciitiicz ta. Odpowicdzitlnosć z tyi ulu Wiruśoci!

jakosci ohej:ntic zai”owilo wady now itic z riyc;yi ik wtuicyuli w priedmiocic y:iIuh”wieniul w chwili
titonwi:a odbioru pr/cz Zainuin uijutceo ak i wzelke En:ic widy i!/\eziie. powtie Z pr”yczyn. za którc
w\ konawca polni5 odpowiedziaioo.c. pod wartiokjeiii. że wady te tljmwnua ic W ciagu terntniu
O[1t)\Iii7V”biifliui 1\yuO”uiiici.

5. (ib reakcii wykt,,iawcy na „ziozol.ia awarie uy1loNi nie dlazc1 iiiż” zodziii (p” cz:, c..kcji RVtiihhi.tiiV

LSi )i /\ j itd Wykot) I\%Ł\ do „„tti/itl\ I „ylkowiit\ i pO(lJtLiL tz iliost i /flhJLf/ ij tUli ilti OsLiiuitLi Iw Ol

liczae od momentu zgloszcn ii).

6. Naprawa gwutrancyui.i bedzie w”ykoiiuina W tcriitn)ic najkrótszym k to możliwe, lecz nie tlluzszy,n tiż I
dzień liczac od nioinentu zgioszenia ()eleńtiiicznie, e—mailem. flxem lub listem poleconym). chyba że Strony

W oparciu o stosowny protokól konieczności wzajemnie podpisany tiigodnia dlnższy c/as naprawy.
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W pr/Npidku tzdy w\kuniiweki ie zsiosuje sic no powyzszyeh wyma”;iri 7;inii ialaey jest liprawnioin (10

ustiiiiecia wad siiiiudzielnie lub w drodze zlecenia Hiprtwy iii ryzyko i koszt wykonawcy zachowujac pr/y

tym nile uprawnienia przysluujaec mi ta podstawie umowy. w szczegolnosci zWtazilllych Z lipriiwtliei]iatni

Z tyttilti UWanti]ejl, rekojnii.

5 Dkuientyuw;ir;incyjne Wykonawca zobowiazarty jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako

LIR/ii :k (10 piotokow.
) Laflhi\yiiiiUcy 1110/e tlucliodiic niszuzcit wyi ktjacycli z rukojini i LLwitraltcn takze po ulilywre Lerininow

w;iriIlcji I rekojini. jeżeli zelosil Wykoniwcy ilriienie wad\ lub usterki przed iiply went tych lernunow.

Wykonawca ponosi koszty Llsiiii!eeOi wad tiiawiiioiiycti W ()kre5ieL\yai1LiiCytiyI1i.

0. () wadzie Wykonawcr zostanie powiadoiitony popici taks. drowr elektroniczn lub teletbnicznie

• Wykonawca jest nit1 wiedziilrty wzałecterri Z;it1iawi:wieeLo z iytulu rckojnii, igoditie z pr/epson kodeksu

cywiliiL”o. okres rekojin i ustalony jest na Jb iniesiecy I iczac od dii ia odbioru końcoweo, za wady flzycziie

wykonaitycit robot oraz za wady tii.yciiie i prawne dotiirezonycli i zamontowaiiyeli eleitieitiow.

13

Kary u mowne

I. Wykonawca zobowiazany jest do zapłaty I stpujaccj katy:

za opóźnienie w zakonezeni ti przedmiotu umowy z przyczyn leżacycb po strome Wykonawcy,

W wysokości 0, I % wynaerodzeii ia LIn]owneeo bruno okreloueo W 10 ust. I urnowy za kazdy dzien

opo/nienia;

h) za opóżnienie w usuilieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lut) w okresie ewarilticji i rekomi

powstał) ch w Likresie gwarancji. w wysoko\ci 0,5% wyitagrodzenii umowneco brutto. okreloneeo w

* 10 ust. I umowy za każdy dzień opóznienia;

c) w przypadku odstapienia przez Zainawiaaeego od umowy z przyczyn leżacych po stronie Wykonawcy

w wysokości 5% wynagrodzenia wnownego brutto określonego w 10 ust. I umowy;

d) za brak ziplaiy lub nietcnnitiowa zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym

pod yykoiiawcoiti w zakresie przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci kare umowna w wysokości 0 I

w itaerodzena brutto nileżiieeo podwykonawcy lub dalszemu Podwkonawc\ za kimzdy i/ieo

kalendarzowy opoznienhii:

e) za miicprzedlożeiiie w terminie okresionym W umowie lut, w orLoIe nieAozcnie do zaakceptowania

projektu umowy o podwykonawstwo, której przediniotemit są roboty budowlane lub projektu ej ziitiany,

uzupelnienia lub aneksu Wykonawca zaplac i kare umowna w wysokości 0, I % kwoty wynagrodzenia

brutto. o ktńryiii mowa W 10 ust. I za każde naruszenie oddzielnie:

O za rtieprzedkuen ie poswiidczonej )I Jtodno%c z omyeinalemit kopii nomu y O podwykonawswo lub jej

zmian). uzupełnienia lub aneksu, Wykonawca zapłaci kare umowna w W ysokttsci 0. 1° kwot\

wynaunrdzcimia brutto którym mowa w 10 ust. I za każde naruszenie oddziel nie:

g) za brak zm iwy tnnowy O podwykonawstwo w zakresie lenni nn zapłaty — Wykonawca ;aplaci kare

umowna w wysokości 0,1 % kwoty wynaemdzenia brutto, o którym mowa w * 10 ust. I za każde

na ni szeu e oddzielnie:

2. Zasirzrzone kary umowne nie wyłaczaja odpowictIziaImnsci Wykonawcy na 2asadacll (wolnych, jeżeli

wi M)koc zkody powodowiiici (liiataIlic!ti nIt zaniechaniem \\ ykon:twcy przckrocz wy 5(tkoc

iaarzezoncj katy umownej.

3. Wykonawca ponosi odpowredzialnośc za dz:iliiiia oraz zaniechania prmcownikow oraz oob r/ecwl]. którym

powc”y Wykonanie usługi. Sunny wylaczaja stosowanie art. 4 N kc.

14

()dsti piii je otl tiUl (IWY

I. ()nróez wypitik<iw W)flilelii(mri\cim W tiesci L\-itilti \\ kodek”ti cywilriemt oraz 1”re\1d!:1Ilych w art. 145

ustaXyy P/P. /ar!iawimiaccmnu priy”sltryuje prawo odstapieitia od uiuowyjezcI:

a) ilnzonX z()sum”ime w-niosek u tmgloszemiie ripad!osc” lub mis!impi roZwiii/ait!e lirmX Wykonawcy.

li) zostanie zajcty jakikulu tek składnik mitajaikti Wykonawcy w toku prowadzutwi przeemukri itieinu

posLpowailia c,ekttcyj tego,
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c) Wykoiiica z.iiiieclia r;iliz.ci UiiIOW\ tj. t sposub nicpb”.c:Wany nic reaiituji hi pr€:ez ik:es II) illil. Z

w\ laczeiiieni sylii;icji n.i kiorc Lai lwiajilcy \tyl.IJiI zodc.

d) ponilnio upitcdiiic[i piscnuncli dw ukiuniych tslrzcycń ł: strony łaIll:iU „jaceIo /ykt;nawca nie

reaILzLlic roliól ii.idiiie 7. tilliowa lub upolczywic lub \k riIŻ:icy sposob zaniedbuje Z0lit)wIaiIllid Umowne

e) Wykt,l1\tca nie iot;ticzil realizacji umowy hit U/iiS.KIfl0fl ch przyczyn \% cna_al J dni ud lenninu

ii”taloiit”ro W Q 7 LISI. 2 nuliujszej UIiIIrXyy.

1) W]in/\1itI(IktI koliWc/Iiusc XyiclOkr(llIIc.Lo tiokoiiyw,imii;i bczmsnediucj :..:ilaty :iodw\koa;Iwcy tui

(IitIstCfll%l l%1(iWykOIlaWcy, kurzy z:mwntrln z:t:iktup(iiw.in;n przez /.;iw:aaccgo (liniowe ti

1iodwykunawsiwn. kiorii przediniolcin sni roboi\ budowlane. lub kiórzy zawarli pi”zzulłoyoiini

Zaiiawmiujaccmti tumnoyc, której przc”dn gen sim dostawy lub thILmu.. lub kmicczmioc dokonaniu
bezposredniuli znupluli na stinie wiekszuu nit 5 % Wnuflosci urnowy XV sprawie /.uIlloWIcll nI 1iułjI iczmico (ali.
143v ust. 7 ustawy Pzl”),

2. Oprócz wypadków okrclonycli w List. I Znuuawiajaceiiii przyslugtuje na IMWlsinIwie ati. 395 I Kodeksu
cywilnego prawo odstapicnini od umowy w ciau miesiąca od jej podpisania.

3. Odstapicnie od umowy powinno nastapić XV lornuc piseluinej pud iyorciu I CWiIJIIOiUi tnikicuo oświadczenia

ze wskntzanicni podstawy takiego odstapienia j nioze nastapić w terminie 7 dni od dnia zaistnienia danci

okoliciiioici.

* „S

\\ prtypnidkmi odstipieniu od uinoyy \yykonaXyce 7uu1iii\yIiijiIceO ohia2uija nasicptuiace ohotyinuki

;zczeeolowc:

I. \k ykonawcni obXyulzInIei:

il) w terminie 7 dni od damy odsiarinenia od urnowy spurzndzu. przy udziale konniji powolanc.i do odbioru

robot ze strony Zntinawiajaceco. szczegohiw) proiokoł ni ycntniryauui robol w toku wedlug stann ii

(I/nelm odstapieiiinu.

Ii) zubezpicciyu jrzcnyniiie roboty XV zakresie obiisLroninue uzgooniunylli na kos,u ej Siroiiy. której (Izialnullie

lub znimiicclialtic staiiowilo podąawe do zltikniul oswiadczcnia o odstapuciiiu od uilIowy.

2. Zaujaw liujacy w razie OtI%tiupicnil od tIlillIW) Z przyczyn, tul kturc Wykumnuweni nić 0(I)0Wiikhi (d,owia/aIl\

jesl:

a) dokonać odbioru robol przerwanych waz WypIuICIĆ wyiinme.mdzenie za obuty, które zosialy \ykoulane do
dnia odstapicutia oti Liniowy,

h) przcJh (id Wykonawcy pod swój dozór teicun budowy.
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J. Wykonawca zobowiazuje sic do Lulrzylnallia pr/cz. cały okres realizacji zaniiówieniui waznosci odpowiednich
umow ubezpieczenia od odpowicdzialuiosci cywilnej ii kwole nie mniejsza iiz zl (zlolych).

2. Wykonawca przcdsiwu !anlnuwialniccillu w cruniiie 2 dni od damy zawarcia illilejszej umowy, tiulowe
ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej W z.ikuesie prowadzAmej dzialalnocn ohejniujaca takż.e n”holy

sianowiace przedmn not un iow „ Z zitsl izczen ciii usil. Wykonawca jr/cz cudy okres I rwulia uiimowy
zhtny!azulnyjesl (10 uzupelni lilia kwoty ubezpiccu”cnini.

3. I bezpicczen iu podlecaja w szczceilnr,sci:

ni) roboty, obiekty bLudowlalle, tirzudzcnia „wiz wzclkie „lichie rtichonie żwla/uuluc bczporcditH z

wykonywaniem robót od: ognia, hlranaumu. i innych zdarzcij losowych.

h) odpowedzua I norc c\ wilia za szkody oraz nasncp.si fl „r ieszczcsl web \yy1iadkoy doi\czIc\ cIl

prącowaiktl\ i misiur) rzecicu ni 1tzo.tIyc:i ą _aiku z irowuidzouiiiii iubot:in:i Iitidowl:uiyiii

I. Wykonawca uswinimliz;i, iż pniem! podpisaniem 11,110w y \Yniosl zabezpieczenie IlumIe2yiceo W\ konarna tiulowy

W \Xysokmlsci 5 ccii) uióenIy bititto. co slaIHfl\ I kwumie wysokoim 1, slowniic ii

2. Zabezpieczenie zosinilmi wniesione w tonuje

3. W przypadku nic wyknuanna lub nncnalciytego wykonania zalnhlwienlia w tym nie ustliliycia tib nie tustIlliccinm

\y lenni lic wad irzednijmotu zaiuówieiuia, zabezpieczenie wraz z p)wnla!yuli t,dsetkuimiui bedzie wykorzystane.
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do zgodneco z uiiiowa wykonania robót i do pokrycia roszcz.eti z tytułu rekojiiii za wady lub Waritneji

jitkosci.

4. W przypadku ii Ie.ytcgo wykonania robót 70% zabczpieczcn it VOStt!iIC ZWR)COiiC w ciągu 30 (liii od dntt

odbioru końeoweco calego przedmiotu umowy potwierdnijcego ego należyte wykomiitiiic. Pozostała czesć

czyli 30% zA)sflhilie zwr<mcona nic poi:i ni” w 15 (111111 po upływie okresu mukojmi liczoneco od tlały odbioru

ko(cowego.

5 W sytuitej L dy wskutek okol ic/nosci. ° których mowa w I 8 ut 3 lit. a nin t iszej uimnflyz Wystipi

koniecznose przedluzemiia terminu edizacji zamowienia w stoonku do terminu przedstawionego w okrcic

przetarrowej Wykonawci przed podp;saniem aneksu lub imtpozmilej w dniu jeru podpisaina. zobowbazauty

jest do przeditzcni terminu wa%nu)ci wnieyOneco zabezpieczenia itależytero wykonania iiiuow. albo cIi

jest to niemozliwe Lit) wniesienia owecti zahezpieczenni na okres wynikajtcy z aneksu dii umowy.

6. Wykonawca z<ibowiazany hetizie do pizedlużeit ia terminu waziiości wniesionego zuhezpietzen ia należytego

wykonami ja urnowy, albo jeśli jest to niemożliwe (10 wniesienia nowego zahezpieczen ia rownież w sy(uacj

przedlużenia okresu rekojini za wady, na okres teto przedłużenia.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać znuany fornty zabezpieczenia na jedna lub kilka

iorm, o których mowa art. 48 ust. I ustawy PZU. Zmiwni ormy zabezpieczenia musi być dokonana z

zachowaniem ciiiglości zabezpieczenia i bez zntiany jego wy sokości

Ix

I”c,stanowieuia kt,ńtanyc

I. Zmiany trcci Uimiwy wynlilgaja tormy pienJfleI pod rygu)rciu niewunoNei

2. Mrony przewidujit rnozliwosć dokonywania zmian w Liniuwic. !.iniafli umowy doptiszczalna hedzie w granicach

wyn)aczonych przepisami P/P, w mym ulykul 144 ust. I lZ.I” oraz okrcsionyclm w niniejszej umowie.

Zamawiajacy przewiduje niozliwose zmiany urnowy w nasmepujiieych sytuacjach:

m) Zitrnawiajaey przewiduje muizIiwii.u dokonania zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku

koniccn,osci usunięcia bledow lub wprowadzenia zmilian w (Iokwiientacii projektowej lub wysiapienia

<mkolicznoei ne,aleznycli zamówmum od Zamnawiajacego jak i <id Wykonawcy. W szczecólności dotyezae\cli

koniccznośe pr/esuni%eia terminu przekazania teienti robót, wystapienta szczególnie niekorzystnych

W a un k< iw iii igodi )\V)J li.

h) W przypadku gdy po dniu zawarcia tonowy zostanie zmilieniona stawka podatku od towarów i usług (VAT) w

stosunku do stawki zgodnie z którą obliczona została celta uleny dopuszcza się zmniane wynagrodzenia brutto.

zgodnie ze zmiana podatku VAI.

e) Zwnawiajiey przewiduje ponadto mittyliwość dokonania zmian umowy w przypadkach zniiany regulacji

prawnych wprowadzonych w zycie po Jacie podpisan ja umowy. wywotujacych polizebe zmniilily umowy wraz

Vi sNutkami wprowadzemm:a takie luLany.

4. Cesja wierzytelmmości pienicznej nalezmiej kk ykonawc y / tytułu wykonania umowy lub ci c/esej. wyniumca zgody

/onawiąjacero wyriu/onei w :ariiime pisemnem pod rygoremml iiiewtznoci.
. kk sprawach lic LmreeLtItiwnwch ninieisza umowa nhuwiazuja przepisy prawa polsk;egt,. W szczerolnosci Loticku

eyw:l;iego. tratwy Prawo Budowlane, ustawy Prawo zamówień puhhcznych <iriz tisi;twy li Draw W autorskimi i

prtwa h pik rewm yci.
Ci. Iwentualne spory wyniktjace z niniejszej ttmlumwy rozstrzyga sad miejsca siedziby /(mmliawiujacecti.

7. liniowe sporzadzono w trzech edmumbrzmniaeyeli egzemnplarztcit, w tym dwa egzemplarze dla Zanmawiajaeeg<i i

cdiii <ha Wy k<mnawcy.

7.ataezniki (10 Imulaiwy:

I ) ( )k”rta „ykonawcy
2) xl WZ wraz z wyjaśnieml ianim

3) Zmtbezpieczemuic miale”ytego \yykoilmnia tumntnyy
1) I”olis:m Ot

Ku ‚mm „ 0 cm mi „U y

ZAMAWIAJAt V kk \KONAWCA
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ZiWicznik K (1<) SIWZ KL%1—23(—3/l8

Zohow iziii IC pod fu OIII I rzec i flĘ() (10 11(1 cisi ępfliCiiii W Iasnycii fltM) luów Ii 2 Z252(IiICI1 okrcślo nyc II
art. 22a ustawy Pzp

7\V I”(l(lIlHIl.l ]T/.uclco: A(1rCS

(iIiitj nai

()%Oby UI)0\VŁifl (IUCj (10 rcjirc/cnttnyaii ia I1()(III1 Ul LI (l/Cu uW)) zobowiaztijc(rny) sit tło oddwi ItL

poirzeby wykoiuaiiia ninuówiyniti IMKI nazwi: Renowacja pokrycia (łachu budynku produkcync%o
Instytutu Wlńkicnnictwa w Ludzi priy ul. Brzezińskicj ł/3.
nastupujcunuI Wykonawcy (na,w;i i zidrcs wykonawcy):

nbWptiiacycII zas( how Ś ualuzy x k;I zać nxłiai udotcpn innych nIoł)o\% . np. nhlnosc kulin iciuc
itiI Yaw”odO%yu_ )otcucja I ckonoiuiciy Itl1) IiliaIuso4y):

( )świaciczanu. iż:
a) Lid()slupnJiun \\ \kOltI%VCV WW. iaoby. w nałcptjacyni z:krciu:

h) P0I) \%ykUIJ\StaIli;t lIdtlc1illIUIlyCh )ric/c uliC /l()Iu()\y inkrc Ifl(cg( tJ(I/I( P”N
\%ykoIl\yaIlitI JaII(i\Viclia hLł/lu I1;I(LPLII.Ic\

Ja ( IUy) li Jcj pod p i sany( i )
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c ) LIIi iklcr si osi,nh Ii IaLZUCLLZO i)1I)Ic L \\ \kofla% C bcdzc 1);httpLijac\

d) okres n1oieŁ() Lid/latu I/V wykoiIy\LniLi Laiiwwicili;i bcdzic IubWpL4ac%:

(DNIA I”ODI”I% I Pll C/ĄTKA IMII NNA OOI3Y UIOWA7NIONI I DO KI ADANIA
OŚWIADCZIŃ WOLI

W IMILNIU PODMIOTU lRZLCiEGO - UDOSTLPNIMĄCLGO)

Zohow ia7iI1 W podlI) ol [I Ince ieo musi I e pO(Ipl.YtIflc pr/cz oMIhe V upoain iOlhi”C (Iti

cprczenlttwaliia hoduJ bILI I r/cCicgk) w zakresie jeo pa iiia jut bowych /iLodn ic Z %\ piclI i do KRS
Wpisem (1(3 (li D( lub U(flĄ 4 spólki albo pr/cz osoby/y posladipie4/c pel lOmOcfliet\ o. które
wykonawca !ohowi/aI]y Jest dotuczyć do oleily.
Zgodnie z zapisaln I SIWZ i ustawy Pzp „ohowiazanic wypelnia podmiot trzeci w przypadku, gdy
Wykoiiaea poIea na jeo zasobach w celu wykazania spelniania warunków Lldzialw postcpowaniti.




