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I. Naziya ( In-nin) oraz adres za iiiyiijiceg<i
Instytut \ lókiunnietwa

ni. I kzezjńska 5 15
0”3 Lodz.

tul. 042 (r l—63— (II

liks. O 12 67”)—26-3 X
l(ttMi: 00005023”)

VAt Ul Ii 7:M—000—co—t4

(odziiiy prac: 0(1 iioiticdziiiku do „aikn_ od liG lit) 5W.

II. 1i3l) udzieleniu 1;iiil(iWiciiia.

Nniie:sze postepowaulie 1)Io\yadłA)ne jest w trybie przelrau nietwritniezonutzo ta pokIiwic tri”) j insi.

st:iUy z tInta 1”) stycznia 2004 r. Prawo Lamowieti I”i,blicii,ych zwanej dalci .nsiaw „LI” oraz aktow

wyki) uzi we -WC Ii Wy< ki O W tu „E I J ej t )( I .tz „wje.

W zakresie nieurizulowanym niniejsza Specykkaujzi Riot uch Warunków Lziinówiciuia, zwana dalej
.51W!”, z toowzittic miot przepisz tttztwy 1”!!”.

3. Witrwse zamó\y,eiulzi nic przekracza „ówitowaitoau kwoty określonej w przepisach wykonawczych

wyd mych na podsu;Lwie art. II ust. 8 ustawy VI”.

III. Opis przedmiotu za niówieitia.

Środek wiz)żący—wodna dyspersja polimeru na bazie estrów kwasu akrylowego — wod „ty roztwór żywicy

akrylowej o pa ran w (taeli:
- 3

— gęstose (J) ( ) ł,03-1,97 g/cni

— lepkość (23°C) 100÷600 ml”;, .

- zawartość substancji stałej cn. 48—52%

- Pll
- Ilość; 120 000 kg

leonin realizncF sukces\ witych dotaw Ue uioze INc dlu//\ ii, 14 dni od daty zlt,żcnta zaltutiw koja.

W „a<inki plitnosci: iuinititunt 30 diii. maksimum bOdni <id <Lity wyItu unia Likttiry !ainawiaaceniu.

i)o każdej <lo.st;iwy naltiy tlolaciyć świadectwo jakiiści/atcst lut, dokument potwierdz;Ij;ey posiadanie
Systemu Zapewnienia Jakości

Wraz z „„fcrtzt Wyki,n:twt-y N; ztiljowinz:imi tlostarczyc lin swój kosM ci, tizijlitniej 109 h_ oferowanego
srodka wiażacego u celi ulokititania pruny L”cl”tlt)I<U”Ic/iici_ Ul) 1l)z\yOli :1:1 siw tdzc:iic źuituiiiii”et wyrobu

in tlnu o Z UytitO_ lilii / 1(11 tU Iti tu_at okrtknt utrn ulkt-wiut I jtdn<tak<int -„todk nit, tu o ort
tiul-ilu zuodnosci niulciowzirieun produkta z c[iiutakterysiykzi pr,editittitu zamówienia.
Miejsce dostarczeni;, srodka wizizace,2,, przeznacioieo nit )i<”ily 2—l OJ Lód;. ul. Iiije,tńska l/3

W przypadku, gdy itroduid na dokonanie prob nie „ost;niie (lostarczoily lub wynik

przeprtiwadzonych prób technologicznych nie potwierdzi, że okrowa ity produ kl spelnia ww.

wyniagania Zaniawiającego olerta Wykonawcy nisiaiiie odrzucona.

yfl)b Iinaln3 jest \Ylóknina produkowano w- Instytucie Wiókieniticiwa wedlug W asnej technologii_

pw-stała poprzez nztpztwattie wiókniny wytwttyane metoda ii<iwamuia wodneo (wytuymiu;ilość na
ozu iatiie — kierunek wztiłu;ny w nosi: > XII N Sint w PN—i-N2V073—3: 1904) t)ties/.aiiiila wodnej

dyspetsji sadzy j mt,dk;i \Yntzaceao wttiiiiei (iysperNp )I)iil)1C!u estrow kwasu akryIowen /antziwiajacy

\„„Tiiztsnl. ŹII)\” \yyrnt) Ittialriy J1o\YlaI\ \\ )p;irein 1) OIetit\%aLi\ siodci U L5”JUV s])cinizii hita[ntt1y

i:tkttuittne nntontaO \%\!ttki.: — \-\Ir!y!:i oicz wttUtt,”ne in zerwa:izc ( OO Ni ciii n PN—I-N 2O7—
3: 1°°4)
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Ztii;iwiajan p° prCpt1l%y:IdtLI11It )rńI) tecIInt)hnicillycji iikreIi illiść środka wiaż:!eejo — wodnej

dyspersji ptiliitieru estrow kw:istt akryltiiyeo tuilliesitijiej tła I nr włóknmy niezliędiiej di, tezo, ;iby

koiiipozyl iyłókitiiiowy pfl)dt1l(OWIIIIy w Instytucie Wlókiennic(wa wedlLl własnej teclinolozii, spełnił

ninietr jakościowy ĘOtt)WeO wyrobu — wytrz.yniałosci wzdlużiiej ha zerwailie.

Następnie ustali ceiie t[tktywiii jC(IIu)stkI)%y jaku iloczyn iiiasy środl;t Wi Ź4CCI) — Wotlilej dyspersji

poiiiiierii estr4ny klY3sti 1ILrylo%ye!o II1IIIiCNI(lIlCj 113 1111 %YłókIIiliy I ceny I k% środki %%„i;!ż:)cCtO

(z dokkidnoscia do czterech miejsc 1(1 orzewikti

2. \\ \d)fla\VCii /t)I)OWiaz;illy e51 zrealizować „liliowIenie nil zIsillItn i w:IrLiilk:Lcll t)ph.ihlyc:t \e w/ortu

tinitiwy Stlll0Wiiieyh]i Ziil;tcziiik itr O do lWZ.

3. Wspolny Siownik Zaiiiowień ( IW: 24.32.33.20—3 ust y kwasu akriowego..

4. Zain:iwiij:iey 1110 ul(iJ)itsiett lioiliwiisct skhtclaiiit olei czesciowycli.

5. Zatuawsaj;icy liii dOpiI%zcz;ł lllo?liłYl?ci sklitd ttiii oJcu! %Y,2?UIIIIOIYyUJ).

6. Znniyiaj:tcy 1110 przewiduje iuozliwości udzielenie zainówieit. o których iliow;t w art. 67 ut. I pkt 7.

IV. Teriiiiii wykoiiiinia zitnówietiIa.

Zamawiajacy wymasa realizacji zamówienia w terminie - 12 miesięcy liczac od daty zawarcia uiiiowy.

V. Wi ni nid udzia In w postępowa nin.

I. O udzielenie niiiiówienia moim tibiceac sic Wykonawcy. którzy:

1) lic podlet, wykluczeniu;

2) spelniaja warunki tuIzitIu w postepowin w dotycz;tce:

i) kompetencji łub upriwilici tIti llrowadzentil <ikresloiiej dziililiitisci ziwodiiwcj

Z:iiiiayiitcy Ile stawia warunku w tytli zakresie

h) syt u;iu I ekotuiniieztiej lub linansowej:

/iIll)iitY1iIJiIC nic siania \tirunku w lviii iakrusie

c) /dtlIiiOici ieclinicziiej uli zawodowej:

Wykomiaweit pelni \ąarunek jeżeli wykaże. ze w okicie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 5kIidiiiii

tileri, ajesli okres lirowRizetlil działałnosci jest kwtzy— W tym okresie, wykonał tuczycie co iiiijIlIIliej

I tlostiine srodka wiażieego O wartości co naililniej 100 000,00 ił brutto.

(do peni/cn tu I L N ark iści tku zw;zc/ ii c/oku Wc „lik te/i J/f): )II ch lic I JiOJli kuc /n kb t/X/ii? (liliI?

iiiiiiiuikńti” u/ni/ii li” pi)sitpohiauiIu, til”i”?COfl/ li ii”cihi(,ic”/i iiiucc”h ni; I/V łzii”iau”iapny pryjni/”

w”hzi ki”i. /„lih/MOii”cJi?l jii ;; \IJJIu/IOII” Iiciiń /0/5(1 J i/1111 Iisn

2. !aIlt.Iwl:liacy iiioże. „ta kczdyni etapie po—.tepciwtllta. uznać. ze wykonawci nie posada wyiliite:ilI\til

„tlolnoci. jezel i zuan:izon ile zis000w techn icz,iycli lub Jan otiow eii wyko,iawcy w nie piyedsiewz cc ia

Loptldlrcze wykonawcy może lnice iwgatywi1 wpływ na etIu:ieje Jaltit)Wieni:l.

3. Wykonawca nicże w celu potwierdzenia spettiiaiiia wirunkow. o których nowa W ruizdz. V. I. 2) lit. h—e

nilliujszej SIWy n stosowtiyeh syt nacjach oraz w 0(111 esico iu do konkret lego zainowieiia. lub jego czcei,

ptileeać ni zdolnościach technicznych lub ziwodowyeli lub sytttacii rtiinsowej lub ekoiioniic,”nej innych

podiniutow. niezależnie tid uliarikteru pr:twilcnl łae;.ieycli goi iiiiit stosctlua,w 11hL\yIIYCII.

4. Zaijiawiajacy ednuczesrite intorIliule. iż ..stosonhla sytcltci( o klorej mowa n pkt 3 wytopi wyłacznie

1iriyttdku kiedy:

1) ykoncwcc, kloty ioleua iii idilntt.seitch Itili sytuacji itiiiych potliiiiś”tnw utlowothiii zullawiIjaeellltt

że realiztijac zainwienic, bedzie dysponował niezbednynii zisnbami tych podnuou w_ W szczególności

przcdstawiajae zobowiazinie tych podmiotów do oddania nn do dyspozycji n iezbednycli zasobów na

ititrzeby retlizacji ztfllbWleni;I,

2) /aI!lan latacy oceli. cz” udnstepicitite wyktiitancy tirze!. uhle ittdiiot idolrtr—.ci tuchnuczitu lub

/uLwOiit)We tihi elt s\itcaca I!It:iilsOwa tui ekonuiii;icz:i,c, ;iotwahja na \yt,ziuue irzez wyku,i:iwte

pe1ni wirci:kuun t;dzi II W lii t”)Ow III: liii! zbaWi. ci” flic z:ccll(Rizi \%OiiCC Wet)

iuidiiiiotii podstawy wykluczenia. ° ktciycli ilulwi wart. 24 ut. t pkt [1 23.

) W odniesieniu titi warunkow dotyezacyeh wykształcenia, kw:thitkaeji z:cnodtl\ycll lub dnswiadczciiii,

wykonawcy ułoga polegać na zdoluitusciachi noweli pndnuiotow, jeśli podmioty te zieiluzcija roboty

hticlowhutic tub itlugi. do ueahi,aeij których te „dolniicu są wyniacine.

5. \\ykoiiawey loca w1ioliye ubeetć się ci tuti:eienue zLiItowieiuja. \k makiiii Pr/yhlauktu wkouta\ey

tialtawiala ienntaiociiikt do retirezellmowInia cii w pnsiepowa:liu udzielenEc zaii:ow:eait albo

icprczenttuwitni:c W i zanai hi umowy w sinawi zaiaowie,ih pui:icznego

Fclntunit,cuiictwuu w lnrntce pisenlne (oryginal lub kopia iitwicrd,tuuua za zgodnosc Z tiryemałenu przez
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iotiiibzil) i)ZllcZy (lOł,iC”,t tłO ołcrt\
6 pzyptlkti wykuii;t\t:ów \y”pulliie ubieu.wic cli sic o udz”elciit: zlUltWlcflhL \k.illiliki t)kle\IOnu

w pkt. I. 1 lit. b—c iiiusi spelniac co najmniej jeden w\koilawc,l swiiodzieliiie lub wSZ-Uy wykonawcy

łacinie.

\„;i. Z:liim:l\yi;ljąey ule przewiduje wykiuczeujia Wykonawcy na Iiud.%l;mwie :u rt. 21 ust. 5 ustawy PZl”.
\„I. \Vyk:mz ().iyiH(ICztii liii) tlokmumuuentńy, ptut\Yier(lzającycli spełmuiuue yarmuuikń%y tidzialui iy piistęiuiiyaniui
Ola” hflhl( podstaw wykluczeniu.

Do ołerty kaidy wyk iwca nnisi doLiczyć „ktti:ilne ni dzień klatlaiiia uleM oswiadczeiiia w zakresie
wsktizamiyimi w zalacziiikti ni 2 i 3 (10 SIWZ. liiłbrniicje zawarłe W owi;idczeni:icłi hcdi sti”uiowic wsłcpne
motwierdzemuc, że wyktiiiawca nie podłeea wykiu zermiu oraz spelmiia warunki udziału w pusiepuwaniu.

2. \ pl1ypadku wspólnego tiłiietwiiia siC O zalUOWielile przez WykoihIWcoW („sWiadczcillfl O ktt”rych mowa w
itizJi. VI. mini iqseej SI WL składa każdy z wykonawców wspolii ic ubiegajacych sic o nil nowienie.
Owiadczcnia te nelma pot%ierdzac %$WłlliaIiic warunkow udziiłu xy posiepowailici. brak ;Ridstaw wykluczenia
W nmkresie. w którym kazdy z wykomiiiwcu”w wyk,uzuje spełnianie warunków udziału w pO%icpoWiuniU. brak
podstaw wykluczenia.

3. Na zadanie /an]awiajacco, wykonawca, który zaiji icrza powicrł.yc wykonanie czesci zamówienia
podwykonawcom. w celu wykazania braku linienia wobec ui cli podstaw wyk luczen ćm / udzialu w
l)OsiCpt)Waliiu zauueszcza imLorfllacje o tycIm podwykonawcach.

4. Wykonawca, kitu” jiowtilujti sit na zasoby inni ch podniimow. w telu \ykazania braku isiumieimizi wobec pitii
podstaw wykluczenia oraz spełnienia — w zikesie, w jakiiii powołuje sie mlii ich zaSoby — warunków udziału
W post epowmn u za mieszcza iti [orrnacj e im I ych poulmiotach.

5. Jezel wykonawca poleg, nt zasobach lub sytuacji podmiotu tryecieeo, przedstawia zohow ivanie teL()
podm ti otu.

6. /.amawiajacy przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcc, którego oterla została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyinaczonymil, nie krótszym niż S dni, terminie aktualnych na dzień złożeniu następujących
oiwiadczeń łub dok unu mitów:

Odpis z właściweetu reIctrtl lub z ceitiriłnej ewidencji I intorinucji o działalności ciospodarczej, je/cli
odrchne przepisy wyutiagaa wpisu do mełesmnu lub ewidcmicji. w celu powierdzcimiu braku itidsuaw doi
wykluczeniu III ]iod”.i.l\\le O aru. 24 ust. 5 pkt I tismuwy Pzl”

2) \\ykaz dostaw. a w przypadku swiadczen ok i”eowy cli lub c iicłyełi rownież wykonyw,mil\cłi, w okresie
ostatnich 3 łut pm—zetł upkneni łenninti składaniu (dell. a jeżeli tirre pronadzeniz działałnoc: ca
kroiszy w tynt okresie, wraz z podaniem ich wartosci. przediiiiotu. tiat wykonania i ltmdimliottiw. lii

rzecz których doiuw”\ /0,1:1k wykomiaiic. Ola! z:iłiczeniemn tauu dów nkre-lajacycli czy te dostawy
zosualy UytOiluiie Itili sa U) komiywamw tlezycie, 5ł irnidzoneo zodnie z „ałac,miikicmn itr 5 do MW I.
L )nu odami potw icrd/,ąac\”iii i c/v dosttwy zosni ły wykonane nałei tac są:

— rctcrcncjc liadz inne dokumenty wystawione przez ptsłnimot, na rzec! ktoi”egu, dosmuwy były
wykonywane, a w pr/.) padku świadczen ok rcsoaycłi łub cimgły ub są wykony walie.

Jezeli z uzasadii iomie przyczyny ° obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tycim
dnkumenuów, Wykonawca składa oświadczenie.

W przypadku swiudczcmi okresowych lub ciao łych nadal wykonywanych reIŁi-encje bmdź lilie dokumenty
potwierdza lace ich należyte wykonywiiiic powinmty być wydane umie wcześniej niż3 miesiące przed
upływem teriniimu składania oFert.

[hikimuimentów dotycz.ucycim pndiiiiotn trzecieco. w cetn wyka,ani:u braku istmlienia wobec neon poidstiw
wykłuczenia oraz spełnienia. w zakresie, w aklin wykonawci iowtiłite siC na jeoo zsnb . wannikow
uCi.ału W poStepowliliu e/cli wyknmimwe:u polee:u I ta zasobach ii)emnotti trz.ecieytm

.łt”z.cli wy oinawc:i ula siedzihe tib miiicjsce z:imicsz mim 10,1 ter\moi,tiiii Rzeezyposiiiite łkilskiej_ zumililsi
doii,.toncimmn. n kti”ryi:t mniiwa w pkt 6.i ). skiada tlohL.l:lcii( ob doKumlci:ty w\siaweic n \m”a1tm. u stm”y ii lima
:.iedilie tri ncjsce za:nmesykaii,t. Pmicidzł:cc t,ćjiuwiedmio. że

liC Ot\1”htltm ego likwitliełi in. ue gtosztiimo tiłiadio”e:, \%\ stawiony mile wcze8uiej ulż 6 cący przed
upływem terimijriti sk kiciunia uleM.

iczełi w kraju mmiiejsca zamieszkania osoby lub w krajti, w który ii wykonawca nin siedzihe nb lliejsce
z:mmnieszk:nima, nic wydaje się clokuiiienmow klóryefi mowa powyżej. zastepuje sic je dokunicnteiii
z:twieiajicymn odpow iedmmio oświadczenie wykonawcy, ze wskiztnrcimi osoby albo osoli uprawmiioiiyełi dn
ego eprezenticji, lub oświadczenie osoby. koruj tloktnuent miał dotyezye, zlozomie przed notarius/ern
uli pried oroalicin sadowym, udministm”icyjnym albo om”gaicni simuorzidu /awndoweo lub
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ro.spudticżetio właściw yni ze wz udu ut siedzibu lub miejsce zamil iezkaUa wykonawcy lub miejscu
zamimiesykaiiia tej OSObY. renom uLubiony powyżej stosuje sic.

7. WyIK(mimuwclm W tcniiimiie 3 (11)1 od lmiia zJillicszcztflia iia stroniC mtcrnctowuj inloniiiacjm, (I ktćire liloWa W art.

86 ust. 5 tisttwy IVI”, pi zckizu ZalflaWwjaccii]u uwiaduzelHe O lui7Y1Ie71i0c1 Itiłi braku przymuileżnosci do
tej swiict wtlpy kapitalowuj. której itiowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy 1”!l”. Wraz ze zioż.eniuiu
imswi;idczciii;m, wykonawca tIllizu pizcdst;iw;c dowody, że )owi;izallia Z innym %ykOmiaWc ue prowadia do
z;iklocuiiia kurikuteiteji W lioSIcI)ifl%iWti o tidiiulenie z iiiow;eriia. W,oi swu;idczenia stanowi i;mł;mczn;k nrd
do SIW/.

X. zakresie nic im UCLOlO\aflYOi SIW/.”itsowaiiic iiaja przepisy r)/pul/atl/cnia Ministra Ro.woji.i Z dnia

2u lipc;i .0It i. w sprawie iodiajow (loktmn)ciit(\y, jakich fioLe żtd;tu z;ImlHIwm;Liacy od wykonawcy w
P0StYPylnin O tidijclt:tlie z;Imii flicliil (J)y U. z20I61, poz I 126).

G. Jeżeli wykonawca mile JIOZY ()5\YiiI(IU7Ę11, o których lilowa W to/dz. VI. I. iiiitiuisiej SIW/. ow;iilczcn lub

tiokunicimiow polwicid;ii;tuyuIi oktilic,nnsci. o których nowa w art. 25 ust. I ustawy 11/P, lub titiycii
tiokiiiiicntow iiuezbcdnyuli tui przcpiiiwaiiienia p tepowania. oswiadc,uni;i lub dokumenty s;i niekompletiic

z;twluuija biedy lub budia wsk;mniiie przez /lll1;Lwjajaceuo waipliwosci, z;uiiaWiaiacY wewic do ich
yin/enI;t, tIzupclflienhii, poprawienia W Icnmnijmie Pucz siebie \Y5kimL;lnyni, chyba że niiiio ich „lozcnj;i olenij
wykonawcy pod Ieealaby odrzuceniu albo konieczne byioby unieważnienie postepow;tnia

VII. Inforrnncje o sposobie jmrnzuiniewani;i się Zamn;IwinjcnLo i W”ykon:iwcorni nriz przeknzywanin „iświadrzeń
I mlokurntnIón, O I;IJ(Że %WSkOL)HiC OSÓJI upr;iwnionyrb tui pt)ri)zul)N”lVUJJiO Nit Z WykI)naWtOIl)i.

I. \Yszclkic zawiad<rnieni;t_ owiadcicnia. wuciski ummtz iniirriacje Zamnauiajacy oraz Wykami;iwcy lisica

prickatywac pisemilic. li,kteii lub dn,ca ulcklromimein;t. za wyiatkicm otcrty t)raz umowy dla ktoryciu
dopnsic,;dna c( tiulKi piwuiluia. Jedriticzcimie l.;iiiiawiaiacy pr/yponiimla .„e „eodiiie z Id lit. 4
Rojptmuzdzcniu Ni inótn, Rtmiwoju Z 26 lipca 2Gb oku w sprawie nidiajów dokt;iiiciimow jakL-Ii mmio”c iadic

i;iinawia;icy ( .. ) (l.%wi;udc,cfli;i dukuimeaty wyillicnione W rozd,iaic VI niniciszci SIW/ (riiwullu; W )t/yp;ldku

cl „łoie,ii;i W wymuiku Wc/waflu O którym flitmW;t w art. ust. tliawy LI”) flora kc ptiswi;idcz;tiie za
zuotliiosc i i,rymnmialein W ttniiiie picunci lub w lórmuju clcklronic,nti.

2. \V korespondencji kicrtiw;immej du” /a:iiawiaj;iccso Wykonawc;m Winucil positigiwac .ie Iltlmnuie;l1 sprawy

okres lony mn W SIW!

/;iyiadomiiieiiia. os\yridczcIil. yiiitiski oraz. immiórmimacie 1inick;izimie przez Wyki” ycc”ikcmiinic Wintu być
tl;damie na adres: Instymut Wbókicl,!iktu;I. nI. Brzc/mnsk;i 5/15, °2— 03 [tIż Z;imuówicnia ltihbiu/ne.

3. /aw jadomienm;i, oWi;ubc/ciii;i, wnioski tira/. imlionmnacic pr/Ck;izy\%;ilw prycz \ ykuin;iwcc drocz
utektroniczimi wilmiy ku kiemiwamit na lómes: /;lnlsjtmm!m mu lidiji „ a Ióksemii na nn (12) ÓI Ó3 190.

1. Ws/elkje iawm;mdoiiiieni;i „swiuIczeij;i_ wnioski oci! ultonliacie pr/cha/ile za pomlioci tuki Iiii

w bunie cicklntmiiil,mle1 w\ miiciajui na /lclanie ka,dei ze stromi, tuczu louinero hiOl\ end/eilia uhlo ich
„mrzs,ilammia.

5. \k ykuoiutwum 1110/c t\U0CL SiC do tan)umwiuiiumcero II WyIt.alieilic tesc Sl\k I.

6. juzeli ullimsek O flą ;lsFicniu Iresci Sl\k / wpb\ lic do 7;imnau i;miaccco uje po/milej iii do komu; ilon.
W ktoRmn ipiywa mIinya lei-num sklditia olcr. /;nui;iwiaj;icy tmdiicli w\jasniu nieiwlocznie ednak nie
)t”/Oicj ni na 2 tliii pnied umpiywem icruukmii skI;md;tnia okn. JuicI; wniosek c wuasiucnie mrest I SR\ I.
wpiyn;e po mpiyWlc Icnumiumuu. o kIttryImi uowm pu,wy/ci. bib doI\-uz tidJieIOn\ tli %kyj;inlcll. /alilaWliitilcV

uiti/c iid,ielic wyaalicli ibt, iOyOsIIWiu \%liiosck be, io/po/l,amim;t. /ailiaW alacY zaituiesul wy;iictii;t na

stronie iliicn:lctOwcI. LI kloruj udoslcpiliomiiu Si\\ Z

I”rzcdIu.cmiic tcrmniau sklid;tiim; oJcu mi e wpiyu-t lit biec lcrul:nti ski;idmmUa wnitiskir ui koryni milowa w
roztli. VII. 6 llilulejs/c;

8. W pr;yp;idku ozbic,nosci iommmicdzy lmbccm tnmmics/e SIW! a reci;i tttiiiulotiychi odpowiedź, iku
iih<ii l/tlilI 111k/y P”H mc lltst ii lit / IW Itl (t_O lo/Flit %/t i)\i tultit nit /nu wi 4 Ku (I

9. /;nn;twiijacy nic puewidtac /w(mi;immct iehmarii;i \%ykunm;iwcow.

1<) ()sobanmi upu;uW uuoiymiiu H/cz /tnimwi;mj;mcura tli) ptinii/uumnicwzllii;m się 7. Wyktui;twcaiimi S4

— \l;lictui/;lr;l Pititntmusk;i_ Micital tKtui;lktl\\sbsl

VIII. Wytiiiiu;inii tloiyctjcc wttbiuimit.

W liiuiics/ylFu )(lslctiO\Yiii;)r „/.altLt\u i:macy nie wni;ie.a \Ą”liicSiCiui;l \4-;lditinL

IX. l”ertuii !Wi;tZatill tilcrt;1.

1. W-kouawc;m bud/je lwia/lny oleili piez okres 30 dni 13kg terminu /wiazailia oFerta rO/p(lc/yn;l się WF-ul,

z upyweni tcrniimitm skiidiuima oicml. art. 85 usi .5 ustawy IVP).
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1. Wykonawca inoze przed!iiżyć lerilijij zwip/iLliŁa oleiła, im czas niczbcdny tło zawarcia nila)\y\
saiiotłzieliiie hit, 51 \yiliOSek Zaiihi%yiaiaccLO, Z tym, Że Laauiwiajacy ninie tylko co msijlmmmiiej 1:1 3 diii
przed upływem termmiiiirm ;„wiiizaniim oferta, zwrócic sie do Wykomi:mwcow O wyrażenie zeody ma przcdłożeimie

e40 tciiiiiiitm () Oz!iaczOIl\ okres ist” clitiiszy jedm]ak niż 60 dni.

3. ()dmoy:i \yyniżeimia zĘody mim przedluzeiiie termiumiti lwia/lisa otrta ue powoduje mitraty wadium.

1. „i zedliużeiiie termimiumu zwi;mz;mulia olcr 1 jest doptmszcz.mlne tylko z jedimoczesmmymu przedlmmzeimemu okresu
\Vai 11)5cl witłiumii albo, e/ell ue ei4 to niozbwie, z wmmiesieiliemll ulmiwerro wmttL[Immi ma przcmtłiizommy t,kre
Z\yii:Lrlrl (Iltri:. je/cli prztfltmzeimc lcrmmmiimu Z\łZii)i.m OfeltI )k4”!L\”)”l”t” es! Ni \yY[N)rJe oler$y
naikorzysmniciszc,, Otti\yI,l,”C”. \\Imuc-,eil.l lO\%cC(l w;ltiitul:l lit) c/li )iYceItI/tlui,i oycyy cdime
W”kon”wc” któreL:t, toelta zostala Wyorana jako i.tikomyst:ejza

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

()tbrtiu uiums zu%ieflmc naslepujmicc oświadczenia i doktuneniy:

I ) wypelniomiy formularz ofertowy porz:umtniny Z \ ykom/\ simnicni wzoru tl,liiOWiiiceW) ial:iczuiik mir

I do „ Wł. /:flyieciaey W szczceólmmoci: ie,kw”imiie Oleflflyaflego przeiuniolu /aIliow elLa, liczna

cent” otertowa brimiti,. iobowiazanmc dotyciiice terum,iuiu realizacti zmmiioWiciii:i. wartimikow plamm,oci,
ikceptacie \yt,”ystk cli IlOsLInIiWIcń SIW/. i w/orLi iniowy bez zastrzezeń. 1 tikze in lorniicje kłra

cze.u zainówieziu:i Wykonawca zamnierza poWmerzyc podwykonawcy:

2) oswiadczetiie O spclnieniu warunkow udzmlu w postupowaniu
—

Zul:1cznik mir 2

3) oświadczenie o braku 1iodstaw do wykluczenia Zułacznik nr 3

4) pełnomnoen dwo do repre7.entowmn ja wykonawcy, o le olcuic sk łatki pe noflioci iik

5) zobc,wiazanie podmiotu trzeciego jeżeli wykonawca iiolca na zasobach lub syt uacj podmiotu

trzeciego

6) co najmniej 100 ku ok”rowa,,ego trutka wiucego

Ołirta musi być napisana wjczyku polski mi, na maszynie do pisania. komputerze lub inna trwali i czytelna
tecbnik, oraz podpmsanu przez osobe(y) upowuzmilona (10 reprezentowania Wykonawcy nil zewnairz
i łac acan ii zobowhizań W wysokosc odpowiadajaccj cenie oLly.

W przypadku podmiir.anii tiltity oraz posn adczcnia za zuodmioc z oryuiilaeimi kopii dokummmme:mmtiw „rzei

(isobe uncwymiculiona W tłokuiiieimcic rejesmracylmmyni (cwitłcilc\jnymil) Wykoiuncy. ulIc/V do omrl

doliczyć stosowne peliioummocnmctwo W oryci ialc lub kopii ptiswiadczcmuicj momirialnie.

4. I )okunuenty sporzatlzone w etyku obcym Sa skiadane wraz / i lumnaczeniciu na jczyk polsk L

5. \kykonawca mim prawo złozyc tylko wilna olnie. Złozenie wie—zej liczby olei! sP0\0dUie odr/uceitie

wszystkici ocfl złożony cli przez danc”zo Wykotiawce,

liesc zlożonei oleiiy milusi odpowiiicac iresci Sl L.

Wyki IIiIWCa pĆilIiCSit” Wszelkie ho zły ZWnziiic / L/\ (ltO%ijiIIi!Cili i Aozcmiiein olerl4 -

Załeca sic, aby kazda zapisana siroiii ołerit była pununicrowitila kołejnyiai liunlecinii,a cala ofcrta wrazi

„.iłacznikini byli 4V trwały sposoli ze soba poł.czont (np. zbindowanu, zszyta iiimieuiiozłiwi:tjac e

samoistni dckomnpłelc1c), oiaz zawierała spis treści.

) Popriwk j lub zmiany ( rowniez przy utyciu korektora) w olbcie, pow inny być parlowane wiasijorecznie
przez osohe podp isujaca n lrtc.

IQ. Olcrt” iale2y zlozyć w zamknietej kopercie, w sicdzibic Zlniitwitiacego i oznakować w iiitstcptujacy
sposob:

nstylut Włókienn cł wa, ul Hrzezinska 5 I 5, 9_ I 03 Lód,.

oraz opatrzona lapisem:

Srodek wiżey— wudiia dyspersji polimerii na bazie estrów kwasu IknloWeĘo”

Z (IlIpiskielit i_ tiimpiskieiii .jIie otwierać przed iłiiieiii t,O22Ol) r. ib goili. 11:00””

I opamrzyc mlizs%: I tlokł.it”!l\ mi mcrc%e:li \k ko;iawcy

II. ZailaW;ai:ie\” m!or:iltiR iż zetidnie Z ali. N w /4y. z art. ust .3tm:,iwy l/t” oey ski,itla:ic w
posleptmwaii1I O z:tmmlowmclmie publiczne sa i:twmlt” i pimiłic/na [mdustepmliLmliu od mawiS cii omwamcia_ Z

\Vimlk:cnl mmm:or:llimcli 5liiio\%/c\Ułl aiemam”icc )rzeti—.mLbmor:4y,m 4V :ozlmmuic:ut: Lliii\\\ Z tlmi:a li
lQ3 i o zw,ilczmait: mmieuczcmwcl sorkameimcji (I),” i . z JOSI r. \r 53. poi. I z oóż:i. „mm:.). icśli

\OmlJwc:m W erm”imm:ie klati.mnEa oktu za,,mmzceł ze iii nm,ea omie nć udospimi:i:c I edmoczc:m:c
wyk;iz,m:. iz /istrzL-zoac ilmmiiramacjc .i.lmlOw:;m i.mci”:ite przedieliiiusmwa.
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2. Zliw\yiicy zaleca. aby inloriiiaeje zastrzeżone, inko taeiiiiiica przedsiyborstwi hyl\ przez Wykotiiwee
zlozone w (i(IdzielIie wewiietrziiei kopercie z ozitikowiiiiein ..tijeiiliiLca pizedsehorstwi”. lub spiyte
(zszyte) oddzielnie od mznstiiłycli, iwiiycli elementow oferty. Brak ednozn;teznezo \yskiz;itiia, które
itilortitacje stititowin t,IILtiirliee pizedsehioistw;t oznaezic hedze, ze wszelkie oswiadczeni;i i
z;tswitilezeiii;t sklid;ine w trakcie ninieIszeto posteln)w;init Sa awlie bez zastrzeżeń.

3. 7;tstrzezenie intorinaeti. które nie sinilowi;, t;ijeniniey przedsiebiorstwzt w rozumieniu ti.stawy O zwalc2iTiln
nieuczciwej konkureneti „edzie traktowane, tku bezskuteczne i skutkowie hedzie zuodnie z tueliw;il;i 8N Z

20 pazdzieriiika 21)1)7 (SVeIi. JJ CLI” 74/07) cli tidtajuiit.iiieiii.

4. Z;iiiiawiaj:iey intornitije. Je w irzyp;itlkti kiedy wykonawca otizynin iu1 niet, wezwaiie W trybie tri.
ustawy IZI, t żiozoric przez iIii/t” wyj;iriiieiuia i”!iiii dowody stanowić heda t;ijeiilnicc przedsiębiorstw; w
lozrtiiuieflIo [Istiwy O zw;ilez;tniti nieuczciwej knnktilent3i ykoittwty ł)edzie przy ącawattt In :iwo

z;tstr!ezeiua cli tako I.ijeiiinre;l 1rzedsichorstwa. I”rzeciriiiotowe zastrzeżenie zaIn;iwnii;icy unit za
skuieezne wylaczirie W s\ n;tej; kiedy Wykonawca oprócz saineeu) zasuzezen;;t, jednoczesne wykaze. iż

dane ;nlt)rin;te)e sititowni t;tjeirimee przeds;eborslw;i.

19. Wykonawca może wprowadzic ztni;tiw, poprawki, modyfikacje i uzupelitienia do złoztmcj oleny pod
w;irunkiein, że Zam:iwi;tj;tey otiyyiHa plseiiuilC zawiadomienie o wprowadzeniu zniu;in przed tctiiiiileiii

składania otcrt. I”owi;idomienie o wprow;itlzeniu zmian musi być złożone w takie!, saiiiyeh z;ts;td. jak
składana oleiLi i. w knpci”cie odpowiednio ozii;ikowaiie n;tpisetil „„ZMIANA. Kopeny (izil;Ic/j,ne

ZMIANA” zosI;tna olwirte pizy otwier;iiiiLt uleny Wykonawcy, który wprowadzi zmiany po

stw”ierd,”eniti flt)flfaWliOsCi pn)eet)oiy dokonyw;tns;t zmian. ziistana doIaczone do otLilY.

Hi Wykonawca nia prawo przed uplywcni terniriti składania olei WyeOI;te e Z postcIHfl4ailia połi/cz

zloenie piseoeto Pow i;Ldoliiiettia. wetlitie tych Sitiii3”Cli zasad jak wprowadła:iie ?iiiian i io1iiawek Y

tiapiseni ta kopcicie ..WY( CFA\ ii•. Koperty ozii;ikt,w;nie w ten sposób heda otwierane w łiierwszet

koIcjnoci po poiwienłzeniu iopr;iwnosci łlos(spo%yani;i Wykonawcy oraz zeodooci ze „kuoiiytiii
tileriami. Koperty ołiri wycolywanych nic („wda otwierane.

17. l)o przeliczeiia lin I”ł N wililosci wskaza!le) W tlokttnieiihtch złożonych na potwierdzenie spełniania
w;irunkow ud,”ialu w posleflśny;iniu. wyr;tzotlet w walutach innych niż. PLN. !.;lt1awiaitey przytnie sredni
kurs puhlikowatiy przez Narudowy I iaiik Polski z dn in wszczcc ia łiostePOwaInt.

I 8. Ol”erta. której tr”esć nie bcdzie tid powiadać ti”esci IWĄ z zastrzezeniern art. 87 tit. 2 pkt 3 ListIWV I”ZI
zosirinie „„dry,ieona (art. 8) ust. I pkt 2 [bławe I/I”). Wszelkie nieja.ntiei j nhekcje dt,i\czace resej
zipisow w 81W / i:iłe,y zatem W\ aniu z /aniawaltc\in przed lenniihiii .kładania tttert W in bre

przew dzianyiii w rozdzaue \„II iinielszej 81W Z. Przepisy ustawy PZl” nie przewidtąta neec)c)acti
w”;truiiktiw udzieleni;, z;tmowrcin;i, w tym zapisow projektu iiitiowy. pi, teiiitiitic otwarcia olc”rt.

XI. Miejsce i tertijin skl;utiattit i otwarci;, ofert.

1. ()Ierte należy żIOzyL W sied;I,ic /.arna\uajaceec,: w Instytucie Włńkiennictna ul. Hrzeziń%k;, 5/15, 92—
103 łódź. sekretari;,l I piętro. w ter:mnnie do dnia 1.02.2019 r. od,. 10:00.

2. Ikcydujrtce znaczenie I1., oceny ztclit,wani;i ternunu skiadaiii;i nieri n, data i tnodzina wpływu oteriy tło
Zaiiiawim1acrt,n” 1 nie data cł wysl;tnia nrzes\ika poc/to\%a c/V kurierka.

3. ()Ina złożona po tcrnlinie wą;tz.anylil w rozdz. XI. I ninieiszei SIW!. Aianie zwrócona.

4. ( )tu ;trcie ot cn tiastapi w siedzibie Ztnimwiijaueeo w dnitm 1.02.2019 r. O odzitie II .01)

S (Mw:, reje ofert Jest a\Vi W.

Pmidcz:is otw;irc:t olcit Z;intw;i;cy ixIczI, niIt”iiii;,cc. tu ktorycli now;, W art 6b ii”.t. J ustawy PZP,

7 Nmezloeznie po t,tw;ii”t3u i)tert z;ni”i%itj;ie\ z[ilricc i i;i sii”oilre
int(lt”itiacłCtltityU/act”

;d kwtity,j;ik:m nmtutietz:i pizeztiiczyc ta stintriso\%;tliie z;iuuiuiw tilit.

li) jirni (mirz ;udresow W\knitawcow_ którz\ złt”zylt tiLity w terminie:

e) ceny. teriiiaiti w\kori;tirr[ z;iiiitwieiii:i, okrc”,tr cwaraiicp i wurunkow pi;ttiinei z,iw,nr\clt W Oiet”tkli.

XII. Opis spostihti (II)Iiczamlia CCII\.

1. \yykoiiiwci okiesir Celie i”eal;zacji zairiowieirta poprzez \ysk:inirlme W Ikn”tiitrt;trzu oteittwyiri

sporzadzoririr We W;ortm st,i!iO\Y;;tceeri /aI;iciniki itr I do SIW! łaezriej ceny otcitowej hrtitttm za
realizację przedotroin zminow ciii;,.
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2. i.;ic.”nn eciut OlLIIOWLI bi LKW iiitisi oWzLIcdni;iu Ws7ystkie koszt\ ZWIązane Z ieiIziiejii przcdio1u
z;Liiiti\yiLiii;l zaodnie Z Oi5Ciii przediiioii Z1ifl0\YICIIII oraz zorcm LII11OW)” okresloiiy”iu W iiifliChZ4

siwi”..

3. Ccny ii isza i)yĆ pO(hlIiL i \yyIicZOIie \Y ZiOkIiaIeiiJLI dn (IWOCII JIIICjSC P0 przecinku (z.”sndn zaokr;igienin

)OIlLZUi 5 iuiiezy konco\\ke QiiiiI1ilC, PO\Y)”/eI loWile i iniczy z,iokiu5lic W sore).

4. (ciut okrty winna bye Wyru ona w zioiycli polskich (iLN).JezeIi cena zostanie poil;uiiii W W;ilticje obcej to

/.im,iwiaj;ucy w cciii Dccliv zIozonc oWrty dokowi Lj priehczenii iii PLN wcil L sreiiniezo korsu NHl1 ii;i

(hitu) olw,irci;i (0ri.

5.iezeb W20.ieflOWunItI jio,”on.i I)C(ILe („IeI%l. ttrej \Yy[lOr )ro\yadz:I!)y do Wshii)ja LI „.ii;l1uw:.!)1ccL

oiiow:uzkii flotiii(ko\\co zodiia. Z pi Lpi 11111 (J liodakti (id (Owarow i LHItI, 7;IniaWIa%Ic\ w cciii ocei,

takhj LitLiiy doliczy cii pr/edt.iWio Jej W Olej CcliV ioili(ek od towziow i obc, ktir\ miałby ohowuzek

rozijczyc ZsOihilie Z iYili” I/Li5iIiIJ. \\ tui{IiZi ili;/ypadki \\/ykon;i\%c;i, skiaciajac oltiic jest zOi)hicOW.icy

poIriłoinlO\yaL zalJlI\YJaj;iceo. 2e \yybór ccii oleiły bedzie prowadzić do pow”I;uiuia U yiinaw i;iaccco

ObOWaiZkLl podal kowest w.kaztijac lei/wc (rodzaj) towaru L cnych (lostiuw a bidzie prowwlzic CLI jecO

iowstaiiai. (iw! ikfl/iijlC ich WLFtLI”c bez kwoty podatku.

XIII. Opis krykriów, któryiiii ziimiiwiajcy będzie się LierowtI przy wyborze oferty. wraz t 11(IdaIlienI

wa tych kryteriów i spostihit oueiiy o[ert.

in otcrte najkizytiiicjsii zostanie uznana otuli zawienijaca najkorzystniejszy bilans putJktOw

W kryteriach;

— Cena efektywna (Cj— 60

— run ki 1)131 flOCi (Co)— 30
— „lertuin realizacji sukcesywnych dostaw (C1)— 10

2. Opis kryteriów oceny tIIily.

I )o kazdego Z kryteriów zoI;uIa przypisani wawi okreInna udzialein proceotow\ iŁ

/.;inunyinjacy bedzie oceniaj elementy oterty odpo\yiatlnjacc kryterioiii, przy czym każde kiyteritiiu

iiotiItstc bLuzie (Iceilie pioibtowci (IjtitIel (I jionl2ej iod;ine z;tsildY Jr/V!iiaW lilIi pLiilktt”w.

( )góIna ocena oIcrty bedni suillIl piiiiktow uzy..aiiycli ii j1uszc/eine knuerii.

K = C. ÷ C1, +C,

Spos6h okrcIeni;t ceity:

A. Ceua efektywita — C, —60 1Z

!;iuliii\\ iajacy ze u \/\ ukicii oiniul;tizy oicrtou\ cli priyjin ic n arioć wij uiz%/a (1 NY oj cni; jako c

(Ii) LL1Jy h;aiaiiei (iil;n.

l”unkt;icja za cene uleny iistihii.tje .p(is(I) nib.tcpt4ilcy

Punktacja za etnie olerty ustahiinijest W sposób ilasieplljacy.

ci”

xloopht.y 60%

ydi.ie: („ cetUl efektywna

( iuijniższa cena ejektywna
— ceiui ikLyyitt otcity Ixudaiiej

B. \ĄĄirtiiiki platności „I, —30 „4 bid pui;kiow;ine \ i;isteptiJiiy sposob

— zipl.tl;i \ icr!Yiiii!e ilu iiiii Oli LLIt\ i\\sta%ĘIe)iia l,iItur (to pkt

—/:i:)kC[\\ Lioohit”4 —
i (Iii; u,ih laty \i\.i:iwJeitiii t:kit: (i0pkt

!i:i”;il;i W ier;noiEe —14 do; iii date \\si;LW:enla nutiry (I pkt

tli ZJIJcJlJ”a,l li, ćlJcJ”tn” myt; jiiiih;, „VinMri-!Jh; ItJ”nJi;JJ;kIJIILL%e( un. .O dn/u u;i”,i;ći:z.;i „71).Ijju i/uzi

ilose pitii ktow N 30 II”

C. „Fertam realizacji siikces wu\cll ijostaw —10 % bcd.”ie pUtiioWai!y W aibit”pL;Iity sposab:

- I-7 dnioddy,iuizeni,iz,iniowicni:i 100 p

— S—14 Lin; LIJ ui;iz zsIJii „i y;ouinyienia 0 oLi
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(II tLtntttu,,, U U/l tririsi /)ifl/tlC h,”iJ”1”i,t ili.t lit, itd/J „Ft I. ti imr,ilt V hi, Ur. t pt : 1; iti? „:; H /i.)

= ilosć )II iiktw x 10%

3. I”tinh-iacj;i pr?Yl1:l%y;lfl;l „iIcrlt)iii XV poszezeUolllycl) kiyteriuh [1e(l/Ie Ic/Olbi / Ci)kla(lllOą do uwoch

miejsc pi-zeciiiku. Nowyzsza liczI,m pnlmkhmw wyzlmimc/y ri:ikorystniejsi.a (lIerte.

4. !.tinm.t\yi;ij;icy udzieli „;„tnowierua Wykommitwcy, któieU,o oleili odpowiadać hedzie ws”.ysikiio wyiliaeam(1l1m

pizL-tIt.t\I4).iX;Ii XV tIttl\y:c IK!”. oi,tz Il\\K /(i.—a;Iliic (iteiU{)ihi takt, ijk(3lOtL:1/,i XV

potknie hi yic!itl \yybOiu.

Jezeli lic hetlzie iii()/llZl tiOkO!lat \y\k”JtI tileity ilijkor;\ „illiejS/ej ze \V/.Jetli, na to, ze tI% te hib włecej

otell przedstawia tiki sam bilans celty i iozostalyeh kryteriow oceny oten, Zaitiawiajacy spośrud tych olei

(lokowi wyboru olciiy z niższa cena. Jeżeli zwinna ;łw”ime oleity o takiej samej cenie. /aluawiaiacy

we/wie \Yykollawco%, kioiyy złożyli te olcr(y (iti iioieiiia W terminie okrelonyri piiei Jani:lWiai;ieeeo

olćrt dodatkowych.

XIV. In formacje o Lo rwa I nościach, ja kie powinny być dopein jon e po wyhii rze oferty w celu zawarcia

01110W) W sprawie zainówipijia puhliczncĘo.

Osoby repre/elilujaee Wykunawec przy poiIpiywiiiiiti unwWy powinnY po.%l:uIilc ie olx,i di”ktiineniy

potwierdLąjąe ich ulllocowanie do pod1li5tliiia klinowy. t) ile uiilocowaiiie (ti 11W blZ(liie wyiiikac

t. tlokuitientow załaczonych do olerty.

1. W przypadku wyborti Ole 11%” 7It)/tinei trze! Wykoitttwcuw wspollile ub leeaac3cli ic o udiw lenie

/alllowiel)ia Zll1)aWiaIacy tllOlC it,tktc pl/cd zawarciem tiniowy przedstan lenia nutowy reuIujaeei

wspoiprace tych Wykonawców. (Jutowa taka winna okresitic suony umowy. ccl działania, %p(lsob

wspóldzialania. zakies prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarwj odpowiedzialiioć za

wykonanie zamówienia o!naczenie czasu trwania konsoreum (obejiuujacego okres reali icji przedmiotu

!tllluiwIeliitt. gWalalleti i rekojiiii). wykluezeuiie nlo/łiXyO.%ci \yypoWletłleuiia nutowy koitoicjiiiii przez

klorerokolwiek zjee() ciloiikow tki t/iksU XV\ KORiIIILa nllnowienia.

3. La\yttrcie tllntr\Xy tastapi \Y wzoru /tlllt%ltljacestl.

4 Postanowienia ustalone \ĄI Xy7or/C umowy tie podleLtia liegt)ciaciOltt.

5. \\ PTVliltIkLI. cdv Wykouriwca ktoreei, itlerta !osttll;l wyhr;miia jako najkoizystnieusza. mehyla ie od

zwarcia (muflowy /alliawiatacy bediie tuleI wyItrac olerte lttijkouyauIejs/a sptrlotI 13o/osjatycli olei

ocz. )r/cprowadzcrrl teb ł)(lltOX%l)LL”il )a(I;lliUl I (ieLi)\ cllyl)ii, że zaclllitiza przeltiiik. o kto \ch nowa u

art. 93 ust. I ustawy 11713.

XV. %Vyitiiania dotyczace zabezpieczenia nalcżyteo WY koimaimia umowy.

!tilritIwlajicy nie wymaca wimicsieimia zahezpieezeiiia ntolezyteiw wykoiiaiiia nitowy

XVI. Istotne dla sInimi poslaiiowienia. które zoslai1: wprowatlzont (10 treści zawieraiitj U I1iOW W sprawie

zaitiówienia puh1itiito_ iĘOlliC warunki Uiit0W allui wzor uIntOwy, jeżeli ZaflIaWiijący w% ni:12a

od W konawcy. aby zawarł z luft uuuow W Npr;lwie zaniówicnia publiczitego na takich warnimkach.

Wzór linowy, stanowi Zal9czmtik ni-6 do lW7.

XVII. l”OLIcLeIlie (I riitlkacIi olehrI)n3 lirilwulti.

1 Ka?deiiiti Wykonawcy a także iiineintt podtitiotowi, je,”cli ta lob miał ittteles w uzyskaniu d;weeo

„Urwielte (oraz atl1:trj lWi może j1(tijct zkodc w ntikt naruszenia pucz ł.llfl:tW:.lttlLeeo 1l/ei)isltw

Witwy PZP przYłnLIII r,,dki ochrony priwntn przewidziane XX dziale VI llstl\V P/l” jlFt dla wieisowli

poniżej KiXoly okre-itoci w przepHaeh wkoniwcz3ch tndanyclt ni potkanie art II tis;. S LtstlX\ „LI”,

2. Srodki ttthmoty praXstcj wobec „etoszettia ti zaitiówieniti oraz lW/. przy.sIunji rowitież orealtIzaciohl:

wpisanym na lisic, tm której ntowL wart. 151 pkt 5 tHttwy VI”.
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XVIII. Nlauznl;i iut”orni:injiia (I(ItYCZUCiL jirzetwa rzIlilia danych osciliowycli

Z:ttdnic z nit. 3 ust. I I 2 ozporzitlzunit Ikirlaiueiitu I;niopcjskicto Rid (LI) 2016 („79 z tutki 27
kw;elnia 2(1 ho r W sprawie ucitioity osoLi Iizycynych W 7w.aŹku Z irzctwarz niciti diiiycii OSOIIOW)chI i W
SJiI”. iwie swohot$ncet> przcplywn tik cli tliiiiych nr; l/ iiuliylciU;i dyrektywy 95/46/,V I (oi.wlile
rn2-porzadzenle O ocłtioiiie danych) (I)z. lin VI L 0 z04.OS.2016, str. )„ d;ilei „t(Ol)O”, itlonnuje. ze:

17 4rttorem I eii!lkiii;i iiaiiychi oobiwych jest 1ltsyIui W biennctwa z —Eedzib,i w Ludzi, iii.
It”eziń-k;, 5/15

2) kiiiit;tkt z iiipektoi”eii ielirtii;y d;iii c”i jest iiozhwy pod idree”n ;fljć: w1on”pl
3) Iinił”;iiiii dane osobowe u)r”etw:r/:ite beja iii podstawie art. 6 osi. I hit. hi). c) MODO W celu

ZWiaZanyni Z h)OsttlitlWallieiii (I titl/ielelUe Z;inlOW;Lnh;i ptiblicziteeti RJkZI”—236—0I/I0
lub w zwiaz.kti z prawnie uźisadiiionytii interesem tliiiinisir;itor;i na podstawie tri. 6 ust. I lit. fl:

4) (%IbIOcUI11I I%iiii/l”anti tlaiiycli O5t)bflWycIi beCki osoby bh potłin:iiiy. kIór\an ndos[epnioit;i żOstiliie
dokuineiiiacj;i ptIsWpOW;InIa W ()part iu o ifl. 8 oraz ;irl. 96 Li-l. 3 uIawy z dnia 29 stycznia 200-1 r. —

I „lawo /.:iIlIOwieli ptihliciiiycbt (I)z.. U. z20 I 7 r. 1101. I 570 i 20 8),
5) lkini/Ikina chinie osobowe hed przechowywane, zgoLili e z. art. 97 ust. I ustawy Pip, przez okres 4 hit od

dnia zakończenia postepow;inia ci udzielenie zwuÓwienla, a jeżeli czas trwania liniowy przekracza 4
lita, okres przechowywania obejniuje cały c/as trwania umowy lub w oparciu o prawnie iiz;isathniony
interes adinitistratiwa.

6) ohowiazek podania pr/ez l”ania/Ikin;t danych osobowych Iietporediiio I”ani/Paiia dotyczacych jest
\YVlflO ciii ustawowym ciLrcIonyiii W przepisach ustaw\ I/p, /.Wia/llIyltI Z Lid/LibellI W )OlepOWatIlu
o udzielenie zamówienia publiczneno; konsekwencje nieptid;in;a okreloiiychi danych wyitikaja /
ustawy Pz1,:

7) w odnieieniu tło Pani/l”ana danych osobowych decyije nie heda podejmowane w sposob
zautontat yzoW;lny. stosowanie do art. 22 RUI R.):

8) i>isiatla Fani/l”an:
— lit piid.tawie art. li MODO prawo dostepu cIa danych osobowych h”;iiii/Ikina doiyciacycii;
- na podstawie mn. Ib R( )bM ) prawo ibti sprtistowaiiia P:ini/Paium danych osobowych
— na podsta\ie art. 18 ROIK) pno żadaniit od adminismnitora onLniczcnia przetwarzania daiiye)m
osobowych Z zastrzeżeniem ii przypati ków, ti kmmirycli nowa w art. I H ust. 2 ROI )( ):

pr;twti tło nmesiemima skari di> b”iezea Urtttłti ( >chrony Daiiycli osobowych. LI3 U/Itl Piini hiti, ze
ireluarzanie (l;ln\ eh osohowy”eh Pitii kina cIi,lyc/acyt li wirusż-i prze;iisy 1(01)0:

I Jednc,czenie Instytut \\ iok;eniiiclw;m oriy:lolnilta cm cia/ae\lll na „ani Panu obcnkm,mzku imilbllltac\jllyln
w\lmJk;4acym Z ;iit. 1 MOIM) wzelędemn osob t5zyeznycli. kioiych dane przek;zane zostail;i Laiii;iw;ajaeeiiitm
w zwiazku Z prowatlztmnym postpow;niem i które Zaniawiajacy poredlI;o pcwyska od wykonawcy
bioracego Lld7iab W postepowantu. chyba ze nia zastosowanie co najllmlliej jedno z wyłaezeń. ci któiyeli mow;i
W art. hi ust. 5 MODO.

XIX LiNta zalacniików.

Wynneniotie ni/ej zabczn;ki stanowia niewalna eześu SpecyLikaeji Istotnych Warutikow Zamówienia.

I. /ałaezzimk ni” I — Wzór luriotthtrza oM”m”ty.
2. Zabacznik ni-2 — Wztmr isw;adcjenia O snclnmanit: wamuiikcmw midziahu w PostsPo\a1Iu

!alae,nik nr 3. Wzor osw;tdczcnia o braku potLaiw do wykluczenia
4. /aiacynik tui lnhumiiaeme na temat ymIipy k;ipit;iłoue1

5. /ahaczmimk 1115 — Wykaz wykcuiaiiychi dostaw

Zał;ic;nik nr 6 — Projekt umowy GŁÓW. SJĘGOWIY

4Lwcz

1>500:1 pr/yyotowttjac;t siecy1ikitcje kmerowmlib Z.;mnt;iwi;ij;mce:o
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Zataczik ur I (10 HWZ Kt7i”—23h—O L 19

1” t”uieu ( ) reiita

OFI:kl”A

.„O7oi1l \Y 1rtt})0\Yau1I1I 1) Lld,0.IUi1IU zan1o,%lCi1ia \V I”)”I)I(” Ir.t”1r2LI nlc()Lr”r1iu,”oult.1.) (I \yartoci

\yra;”oul:L W zloiycli r(i\yiow:lrtoc kwot (ukwioIiycli Li pod”%tiwlc aut. I I ust. tt”a.twy „ZI na

doMawu środka wi żatcco—wod lii dyspersja polinit”rti ita bazie est row kwasu akryIoweo.

N izwa i id rus oferenta:

nr Dlk.u” ur lei e—in;uul”

Zujnawiaj*icy: ln4ylut Wlokicuiuuuclwa. ni. Hrtezńk;u S/15. 92—11)3 I .odz.

2. O kwieiny środek wiżtcy—wodui:u dyspersja polintei”ui ni buk estrów k%i asu akrylowego ztodnie

wyinagaulianu specylik:ucji totnycIu warunków zaunulwIeutiu.

3. —( cni oicriy
4. -Cciii jcduuoskowa nato \ 120 000 k .... /n VAT
5.
6. (siownie:

7. InIorunLuę/my, Że wybór unojej/nas,c Wedy: będtie/ nie będzie (ni jn”(ca” /mt” „ykn”shć)

irowatizić do powst;inua Ii yauluawiajacego oboWia2”ktt podatkowego, W zwiayku z czynu wskazuje/my nazwe

(rodzaj) lowarutusIuLu. kióryuh tloslawa/świadczeuuue bedzie prowadzic do jego pOWsiallia oraz ich w:irtosc

be.”. kwoty podat ku VA”I

L Rodzaj towaru Wartość bez kwoty podatku VAT

in. h g/ul:”,, :gn:,,a. bts/zń(”JL”:, ; ztH:;uI;.ihh . „„zz/tLi 0J,h,fl /i/ci O lilii. i”iinr 0/, „I.

li I/ (cfl:fll”i V ni: /\„cL /fl”(,I”””” (O „I.flh:!fl•i” li. turza „. moltO. U noiI;flk,ni :0

1. cr117111 u:ykiznanua: snkenynune 12 mucsicCY. icJiic od daty yaw.li”cua U1Uc)WY

2. )k”rucuiuy uliustepuutauc w.uuuuki pJ”iino c dnu oti daiy w\ —„t;i enia I;uklur\

3. Icniuuuu rcalu;iicti j;LIuI( Wucuuia (w (lunach)

(II”tAo,;tnt”u”c, ii muĄ”;”c”ic” in/Ix! /)QdcW koizArc”lng l/ust t/uj I”c”c///:ucji :unhión”wnh” Iq”. 9 Un! i tui” Jn”ca/:nh/ I//7. 8—

14(1/1/)

4 Oś\yiittlczaull/y. e „/ailllcriauily nie zuinierzainy pok erzyc tacje ItoAcpI.I9e3CI1 C/t”ct”i ztuuiowienua

podwykonawco uuui (nit”po/r:m „hut .ykn”ś/ić)

)pis cicśc Ja nów cola. która Wy kouuawca taili crza Nazwa podwykonawcy

—— J1OWWUYC ilu „cal izacJiJr/c/ podwkonawce

________________________ ____________________

5. /.areiet row,uuc uia.”Wy .ud :„cy W\ Koa,tw C(”\\ W\ „.:c::u;uucyel: \V”atm laie (\y :„urzy1”aek
„
Nou)awco\y

\%„;)us::Ic U ieza:ic\cIł się”) tuu/uel:ue /auco\y,eĄ:a)
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6. ()iwitdczam nn źe wypcliiileiu ()[)Owiizki infoucyjiw przewidziane w nt. 13 lub art. 14 roztmrzidzenii
oilaucitti Inropej5kicrio I Rady (Ul.) 2016/67V z dnia 27 kwietnia 20! 6 r. w sprawie ouliroiiy Oso!)

litycznych w zwiazku z pr/tiwaizinierii (!;tnych osobowych i \ sprawie swoholne4o przepływu takich
tkniycii ir:iz uchylenia dyrektywy 5/46Wl wohec osob hzycznych, od kloryeli (I;iTie osobcnye

licz isrednio lub ioirediuo )ozysk[ilcin w cclii uNeiania sic o udzielenie flhiiiC1SZCi1O łiilfloWieiiia oraz

zawarcia realizacji LI1IIOWV o udzielenie ziiuowicflia.

Akceptujemy iroicki liniowy (zilicznik lir 6 do siwi) oraz warunki spelnieiiia swiadczenia okrelone irescia

MiecylikicJi istotnych wtrunkow t;iiutaitTiia.

W przypadku \\ yhorn I tsze oferty. zobowiaziijeiiiy sic do zawarcia liniowy ni określonych w projekcie umowy

warunkach, flhtl4scli lurilililie WyZIiiILOiiyIiI przez !iiiniiwiaacero.

Ziliczitiklind()niii1[ejs,”ejol_eit3\a:

Ą

3

4

iiiiejco\Vt)rL dai:i I”otIpiy osob upiaynionyuli

(li.) repre/e;itaci \yykon-iwcy

firm;, :„io,r Inć .pnr;,iizi,n;. Iti b,rnhiii;,r,;,rii priy1i.iow;tiitciI pmni W yhufl;IWCĘ. tri W Ornie %priIIi:IjarIi fl\ 1fl011 NpLreiik;ILji.

\:„ir,y ti,,i;ir,yt n.,y%ikit „:ii;ie,n,L, ni”I;ie;,nt icr iit;”tj,.
% piiyp:iiikii, tiiiy „aiir,nik ii, ii,Ir,, w ieiitż fl;Ip!%;ir II;i 11111 .„flik iiiilYti\

12



Zal”cniik lir : do 1iw/. Kk ii—J h()!/lO

p1cułikl i: rr

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pip),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowosć), dnia r.

(pois)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu określonych

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującegotych podmiotu/ów:

w nastepujacym zakresie

(wskaiu podniiot ohre/rc odpowżedn: zakres d/a wskazanj;c, f)U(i”TJIQiUj

(m;ejscowośc), dnia r.

13



(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(lnu pr;owos:). dnia r.

(podpis)

14



Zal.itziiik 1(10 Si\%! Kl”Zl—236—OI!lt)

leczU Iiriuy

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

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

(rniejscowosć), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowana na

podstawie art ustawy Pzp (poaic m;pc1 ZĆ,stusoww l/e podspnye wykh,czenin sęorzid wyrniennrnyi:I

rl. 24 ust. I pkt 13-14. Iti-20 usawy I”zp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(m;ejscowośc), dnia r.

(j”odpi )

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU. NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuje się w niniejszym postepowaniu, tj.:

j,od,u: peifld fliT.yUfifl?y. „id”s, H tIr7” W „deztioa od podm oto NFYPESEL. KRS!CE;DG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielene zamówienia.

(miujsoowose), dnia r.

(podp.”:)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcą/ami (podnu

polni nwęIf:rmę, idres. a takzo W za(eznosci 0Ł podmoIo: NJP/PESCL, KHSICEiDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(rryr;jscowosć), dnia r.

(pod;ns)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzena zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(nejscowos), dnia r.

(podpis)
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ZiIaeziiik nr 4 (Ii.) SI\YL IU.ZI”—236—0 I

jiice;,ilka iriny

OSWIAI)CZINIE

— swiadcź.imy. ze nic n;tlcżyrny do „ti1n kapit:ilowej, o kkircj nowa w iii. 24 us. I pkt 2 wtawy Prawo

tiiii0\;tfl PuI)Iicyllycli (Dz. U. /2015 r. poi, 2164 te ziii.). Ii. W rozumieniu UhIW3 i. IIIiia lo ILiteat) 2007 r. O

(IL:Iron!t koiikurentj i i konuinentÓw (Dz. U. z 201 5 r. poz. I 4V

— O%WiadctIfllY_ C ttileżi”niy tło tej sainel !lLipy kapitałowej. o ktnej iiiowa w ail. 24 u.i. I pkt 23 ostawy

„rawo /:LltitlWieli Iohlicytiych. tj. w roztioncitio tI%Llwy z dnia 6 lutcen 2007 r. O oclii”onie koiikureiicii j

kontinientÓw (Dz. LI. z 20 15 r.. poz. 84). CII potinhioly Wymiel] OflO pofl i/Ca ( naIcż\ podac ul/wy I idre.y

icdyih)

Lp. ___Naz”aJiupa) ——

.

____________

2

_________________________________________________________________________ ________________

3

__________________________________________________________________________ _________________________

4

_____________ __

podpis osołw upowa7uiioot”j (1(1
l”CIll”C „/I.) to wa li Ja wyko ii we\

*
— uu;eodpoyicdnc %Lu””.%IuL
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Ztikicziik itr : do KF ZI2Oh/Io

W yk:i; wykoniiiytIi (IOHJW

- I)okttmcn

Pzednńot do8(dWy
WwL rtiI(o

I)ata wykoiiaiiui ()dbioiti otwierdztj1cy
Lp. dosILIwy W .

itiłcyyte wykonanie

I J

Do kiżdej (Iostaw% wi Iiienionej w %%ykiz.ie n;ileży clolaczyć dijiyii ikrtI;ij;ee. CZ% tlosl;ti;y te ZOIaI%

%Y SIJONCIl) iiale?y(y

(IJZńi /ś((Ii1OS(I (tuja

(„uaIpis)

1$



LnI:tuiiiik nr („ do ywz Kl /.P—23o—0U19

Uniowi iii kl-/71” 237—01/19

(projekt)

Zlwirta W (lalI_t 29! (J r., Y \Y\”[liktt P0SiCp0yIt1It (J lILIzlelellaL zanIoWielIhI pub cznct:o Iti

tlot we środek w iźn cy—wod na dyspersja poi1 mera tia btuzie est rńw kwa Sil :1 Lrylowew), zakntlczoilelo
wybotco przez Zmttwijaceeo olcrty Wykonawcy, w rybie przeLirgu nieoniiniczoiiew (J WdIheCI

niepiyektacztjaccj rÓwitowtrloci kwot określotiycli i:i pOdIiIWIe in. I I ust. S ustawy z dnia 29 tyczTiit
2004 I”t;two zattuwrcii publicznych (I”łl”) (ich-a cduohty Dz.U.2018 laL”.. 19X6)

11)111 ied,y

I nslyi ulem Włókiennictwa. nstytulc;u badawczym z siedziba w Łodzi (;udre: 92—l 03 Lód,. ul Brze,iri,ka
5/15) wpisiunyln do rejestru przeds ebiorcuw prowadzoueo rzez Sad Rejonowy dla I odii—Srudrn iec ia w
Indii XX Wydiiul Gopodirczy KRS pod numerem: 0000043804 NI!”: I”L:724—000—0h—64, Resoit: 000050239
zwiiiyin dalej ..Limawiajacym. ienrezentowuiiyi O pric.:

) dr in, Tomasz C,;ujk owsk i — - I )yrr ki nr
2) mr I laane l”as,ktewicz — (ilowiy Ksknowy

z siedziba w NIP
/WilityIU/a dalej „.WykOIiaWCa”, rcprezenlowiinyln;a pr/e/:

1)

2)

Lotowi uwirleduia W\ nik poi-pouunia opinceo o pniepi art. 39 uiIii\ „nawo zimowien iubliciuych z
dnia 29 styeiiiia 1004 r. (u.p.z.p), niuca klóreio U} lu)nio[I() Wykniiawcc.

%\:()Jfl:(, ndiuwiuuic się -„ar,edac /a:Ilaw;ijICCII[i Liiiawi:itcy „uibowia,tiie się odcbiic wwar I
iplucić UIIi(IU bila CeIle za wyli] len inne W 2 pkt Z ilości %rlldka wiąz;ccto—wuiduia dyspersja
polimeru na bazie estrów kwasu akryIoweo O nastepujicyeli par;niieir;irli:

ęstość (20°C) 1,03 ÷ 1,07 g/crn
— lepkość (23°( ) 11)1) ÷ 600 ml”a . s

- zawartość substancji stałej ca. 48 -52%
pil 7,0:-9,0

1. l”rzcwidywaiia ilośu do realizwji:
120 000 k

3. !;inlawalacy na prawo do Jii)nnl} umowy w iihrcic przewdzianej iloc: dii reitl:t:ieji okiesic Li

lrUui]nne,Clj ktJOiuełiiOe takiej /l]liJi]V wy,iika Z ()kOlCJllW.c. hiOI\tii OL 111(1/Iii flIt) lr/e\yid/itC W

chwili ł\Yarci:i tWlO\Y\ /illLnla 0.—ci OL” lun/e powi”(ow:ic zuie,cii:a calkow;tcj wirIo-c Unltl\Yy

t)ra”cioiitj W * 1” pkt. 2 titiowy.

- \\ ykinawca rtdlizLie ziil:iW ciec suk -\Wi c:ikrc,-ic lRĘ:iilia iuuiuy, o H rym il”wu R.
2. Wielknć dostaw 7;iiii;iwi,ij;icy (ikie.l,i W tiirniic piscilillet łWlilel d,ilt”1 „„/aillt,WlClllcill na iliii przed

U\ iiasaiiynl priei ZiiniWi:il:icegti !eriililleia diisi;iwy -

3. !:iiil:L\yi;lłacy lilii 9aW(I zwiększyć lub ziiiiuetsiyc wiclki.ci dostaw calizowaiiycli sukccywnic o czyni
iiiczwlocyiiie iiihirinnjc \kykoiiiwcc.
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\Yykoniic.i doinici,i ni S\\iJj kozI /„riiló\yiOhl;i dosi.a\\c.

1. \k trunki (lc)(l\Yy 10CL) iiiWflh/Y[i ZnililiW IiiCUr.r.Li. u)2_lO. .OJi cii. Iś!7Ciiąal I/3. DAl” I „( )l)ł

NC( YllkM 2010).

3. Wykonawe;i ziwitidamin 7.niiiiwiapicer.ro O terminie dostawy w tbrmic pisemnej (hikeiu lub drotn

ciek troi I C tli I ).

Dicskcrczoiiy sroćlek t)14”iflICIi odpcnci.iti;ie wyini1.:i)inln Ztiriawiiwieen ohtcionytn w Ę 2 phi I urniujsac;

trutowy.

2. Dostaw;i 1W.Yiiiiiit byc odpowiednio ()ZtiakO\yaIun oraz posiadać świadectwo ;tl ości/alei, tuli iriny dokument

)otxyierdiitincy jiosuid tnie ysteinti 7;ipeWnieIiii ;ikosci.

3. \ yknui.ix.u iowacri.u CieSc illiow;c;uIa peuhxYktuIlJWty

(nipR fuji :o.yhoiic” ii.yi(i?it”(l Ii jfl1t7zoJii cĆi•t” ltt”iiaiicltu”cug jut jfl”:ciiiu/:i ci” f”i”c/u” :czfflhcJi”ui /)u)il”it”i:c”iuicJ

c:cL”i :ćiinyui”i”jzhj pou/u;”Ao;nnu”coin;.

Strony usŁ I l;i i, ze cena I kr.; śnitl ka wiuiżcjceo—wod ne] dyspersji pIiI i nieru na bazie esi rów kwasu

cikryIowezo „ic.\t cen. I cdnostbowa netto powiekszon;i O poduch VAT.

2. Mtkwmaln;i tioiitiitilaa wziMosć bnii(o Liluiowy wynosi” /i (lownie:

3. fluniwizijiicy naliczy i odprowad”; VAT z uwzdcd;ticn:cai pr/cpisow tdxowi;uzujacych w kraju

1.. li IW aj c ego. (łaj zis Os/IJ II/C liNii) l/ci) li” flUP 1JĆICM Ii /i” I I „i ja ii itt” „i” .y [ULIC/jOL (r.() o/t „/tL” J 1/1” 1c „cl: n”

4. RozI eterne Liniowy naskipi ztr.odtiie z łacina w;Irto\cia faktyc”uie zrealizsny;tnych dostaw wsk;iz;ina xy

iiiktuaieh VAT w okresie jej (rwania okreslonym w X.

i. Lat)hicyi;i;iey (IOLi\?LZii I)]IiII1C etny jc”dticuslkoxyej prz.cdinioti.i zauuoxyienia 1% CZSie trxy;utti;t uiuOXYy. „tczcI

honiccintą lakuj /imany wyilrk;i Z okoiucziuo,ci, kic”rych Ile nit)/.n;i lWic) priewidiicu Xv chwili zawarcia

uuihiwy, W szcztcoluiosci w przypadku zmiany cen surowca uuiczbcdiicr.”o do wytxyoiicuiiti przecliituoto

urnowy. Zmiany w zakresie ceny nie ułoga nast;upić Cł.e.ciej ni raz. na kwartaŁ Pierwsza zinianti ceny może

nisi;ipić P0 tijilywit” pierwszcr.;o kW11”tiłLi ObOwKLzywaIlii tiulOWY. uiiliikIiil cen)” jednostkOwej nie mOŻe

it)cyt)dcun.ie z%”it”kszel)i,i calkowitej w;irlośc.” umowy kreslonej w 6 ;ik 2 iiflht)WV.

I. Lit wykon.irute milowy Zaiui;twi;ij;tcy z.iplaei przelewem nc bonio \k ybcin;iwcy w5L;zirie na l,ibturzc

W tcrniini diii od d,iiy” wystitwicuira lakicn”y Zaohuw i;L;nceInn.

2. Lnn;iwi;ij;icy tupow;iznua WyKOWIWCL” to wysiawienia Liki rury bez SWOjen!O podpiu.

3. W przypadku Uyuawieilri pr/Cz ki”;ujoweno W\ ki,n;iwcc Liki un W wa cit ic obcej, pl;iinośc i dokonyxc iiflC

hecki W „L we s”diieeo kursu NIW z (111w iojirJetI”zaicceo (i/len Wy”.tawicnii tiiklurx (;nw :o.\ąnla

lfll)iIt”li” li” (I/tCIl(”M”l (Itl 6/ai/II /N;ciloJ:i”/l”cz IIi6r)ihIIfli [III” lici/U/i ii juki.y :/ir”nicz :OA/aiIic O/i””ic/).

4. W rrz iaclhu po ktnui „rzez h rajDu cci” \% ykon;in CL” CCi y W oleicie W W liLie t l)hetj 1 wyi;iw;en;i Liklur\ W

Pl N ykoniwea dimkona przeliczenia waluty obcej n;i PlN w srednien.;o kursu Niti” 1. tliiua

pt”jii”zcdzajiicego (ludu wystawienia kuLtury (:up/s :osian/c nlyih//t/r” ci” n/c:/w/c/ c/c/lira/II /k)Chi)ikliI/(/

I//I/I l1”ii/1Ul” II” /Uhii/ :10:0110 „OS/O/ilic” c”/tiinI).

*8

nowa niniejsza zosi;ila zawarta na e/as ohrelony: 12 rit—ty od zawarcia Liniowy.

I. „astr,ezcn cni ust. 2.

.2. 1)nmiw;i y:is:c cx yi”.”y1iiitlko. d xc:,”nlo%e )riedi!i:ottI zauuutny!clura ykrt”iiiisi w inugzej urnowe /lIsitIitt”

Zreai i/IW na.
3. l”r.”.ecltizeuu;e teili”uit”, rC;:lu/.;uLui LiliOl,V\ l”iOŻi..” LuNtiltile xc iu”zyp;idkti ne w\ e/t”rji;ni:,t pr/cz Z;iiii;iwi;nceau

\y;n”tś)sCi tmuiwy. „Fei”niin telu iilOi.C byt jnrzedłuzcuiry T)uiix O tu 10ev rnekseuir Za zclidii strun.

4. Zani;iwiaj;,rcy nRlŻe odstapic ud UillO\4 na podticyit kodeksu CyWI]IICLLII tui z potiis1”yeh przyczyn:

u J)i/ypi(lkti nidy dinstareztiny tt)Wir zawiera wady, u szCzCtii)lIltlci liC SjieliliLl jituilitleiruIw nki”CSll)uyeli

\ * 2 ust. I niniciszer liniowy. tjpr;twtlienie li, prz\słlueLuje Zatrlacxuuiaeenlin W Ci;icu illieSi,Ica (Itl

(itii”, iI cna co.ciccy ub ujawnieil;,i uady cieli wada WC”./””in na jaw 10/luci.

cx z:tkie”,re :ezir nieNulclilioiL”r.no \\\ ;tdezeai,u Xc 1iriyp;idkt cd \\ ykoii:tue:c IIi.” tlu)tr/\ inhi;c okre”,loticctn

cc unilotcit” teinutiun rciuju,:icji (tczstuw bez. wy/ntezL”inta di,cla:kunceeo u”r:nu;uiu .lir.”luu:th,i c4ii(tt/eincu

()dst:rpueulie od ljtttuwy uia posktcx w pcuwyzszyetu przyczyn mo/c. utastapie W (cuililulie do dnia

20



* (I

I. Wykoiuiwia ?{jlIiCi iBl fJCCJ Zaii l\yHII (t(i kai\” Lii1iO\yiii \V \yyok(isci:
i) 1(1 \yiI(oCL LiiIlOiYY ohrcloiici \ * (i tiB(. 2 (iiil(iW\ i od\I:ipiciIic irłt1 Z iIwwIapicc:A(i ta poditiwic

* S [Ii. -l lonowy litu ()di;ipiCiHU Ibl )Odl;lwic przupion l\OtluK%1I c wilnuio. Z 012\U1 Vii k,auycit po
tn i it W yk I

1”) (1.2 % waiio\ci danc ziinowiunui partii dostiwy ta każdy ditcń opo,”iuctiii W rua!it;iui Li paroi

(!IM;Iw\ IYC \ylCCLl I]iŻ 10% WIil0SCI Li!I1OWy t)kILlliflLJ y ti w,t. 2 liniowy.

2. ZNijtionc kaiy LitOowite nie wylacł1ia odpowiedz;il:ii.ci W\ konawcy na ziadau:i ouIityuh. U/LI?
\yysokt)?e zkody spowodow;tnei IiarihzLi)Ielli i)ostinowiei tittio\yiyC!i )rzebroe/y \yyhokOc zisir/e/o!icl
Itiiy” iiinO\YiiiJ.

3. Zani;iu aji:ty alt pi;iwo do polr:c;iiiia kar uiitownyuli poaiiez ooinu:zeiue BuliłY u1;cni;”nui Ilale/ituj do
zapłaty i;i (hH!S(iWie oii%VIlLinti Ud Wykoitaucy ;zht;ry VAT.

10
1. Zariutwiatacy Lzisii/eya siibic Ofliwi) do przeprowadzenia prób tculinoloeiuznyub przetlritiotu /lii1tiWIeiiid IBL

kilku paiiiteh prodikcitycI wyrobu ljIi?llIieto oraz do oeeoy LUodi)0iCi wyrobu liiuiltteio /. kJIŁL

pariiiictIuw technicznych i wym;twllliami łu;iawiijacuLo.
2. 7;imiwiajacy /?Lii7eiłI Bobie prawo do tkiBtapiciiia ud liniowy w ctaeu 7 dni od dm3 oceny wyrobu

Iin;ilucio. w priypmidkii eżeli wyrob Finalny nie u%t yodity z haiti pmraiuetrow tcchniuniycli I
\y3inaBiIiimlnU ZmimiwimijacetLo.

11
W Bpruwlch tiietiregulowanyclt Iii I)ICJSZiI lii]iOW”iI hilla /ihIi)SOWiifliC przepisy prilyI polsk elLO, w tym k()LICkB(i

cywil flCĘO piJLpisy Ustawy I”riwo zamówień publicznych.

12
Spory wyitikajice z umowy ioi.strzywi sad lu iejsea siedziby I iistytutu WIok ienn ictwa.

13
Zmiany do uIIIOw\ lilowi być wprowiidi.aiw tylko w tonuje uiseointi pod ryĘorcln iiiCwZi7it(IBC! Z

uw,oltdnienieiui za”iid art. 144 Lisiawy Prawo zilmnowiti publicznych.

* „4
tWiiowt BpOr/i(Izoii() W (lwOcli[e(lliOIii/iiiU” LII czuiiiplmiiith in ediiyiti dli kmcdej ze ln()ii.

ZAMAWIAIĄ(;Y WYKON\W(A
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