
IWNSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówieniu:

Włókno poliestrowe cięte dwuskładnikowe

F ryb:

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

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

Znak sprawy: KPIZP—236—02! IV

Lódź, 13.02.2019 r.
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I. Nnzyn (tirni:i) (Ira! ;ILircs !;IIIi;IWi;Ijaeeiio

IiiiyIut \Ę tLkiLLIIIici\%”.i

tu. Hryeziiisl-nu i, 5

IQ] i_(dz.

Itl. 012 C I I O

kiks. 2 674—1ć,—3N

lŁe.nn: (I000so2b

y\I Ul „I 724—O XI-06—64

Godziny PICY nil 1i>u>iedz1ułkii di> i;uIn. otl 7.30 tki i 530.

II. ]ryh uitlzieleiui;i Z:ifliO>yieIii:i.

• N niej s/e postcpowaii ic prowadzone esi w (rybie przetartw 1 ieoLtanic7ouieco hI p dst.u\yie art 31) uuiust.

ustawy z iliuiu 2 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych nanc dalej „„ustaw4 PZU”” unii aktów

wykonawczych wydanych im jej podstawie.

2. W zakresie uiieureulowaiiynm ]iIiiUj%za Specytikicja Istotnych Warunków !iIiUO\Y,eI]iil, zwalin dalej

- IW!, iaslusowaine ui1itl pF7CpiV tISia\yy UZI”.

- \Vaitoć ziniówieuuua nic przekr:ucza ut”wnowaitosci kwoty okreIone w pr/QpisIch wykonawczych

wydanych liii podstawiear. II ust. X ustawy 1”!!”.

III. Opis przedmiotu z;uluiOwieflia.

I. l”rzedniic>lcin /iiI]lO\NienUL jest dostiwi \yIOku1I IiuI1estro\yCt) cieleii,o tlwtlskłtdIIikOwe5,i asortymciitiueli:

— 4 —Ć, d lexI3S—70 uuiuii

L;iczn;i 1o.u: 15 0(H) k

Termin reIIi?wj i sukcesywnych ilostaw ue mOże Iiyć tlłuszy niż 14 dni od daty ylożeiuia zamówienia.

Warunki plulności w tcruiuiiuie: uuiiumiunwim 30 diii i nic ilłużej niż 6(1 dni ud ifiity WystawieuIiu kikiury

Lii i I U tj CCI] U

Dn każdej tJoSta%”y n;ileży tIctLicć swiadte(wii jakoci n(e%t 1111) doku nient pohyierdzki:,cy

1siadlillie 3”stcnitu Zapeiynicnit Jakosci

Wykoiawcu /oho\ iiiŹIIui\ 4 Z(CiIlItL%iie zauiR”n”ieIIe hi ZiLSiuililCIl I 4Ir1,iuklCli (IflsaIi\-”ClI We W/orze

uiuiio\yy stali fliaCyiIi Zalkicztuik nr 6 do >łWZ

J. K od (1 „\ L „raz NonwnkIaiuru Wapouiucin >low uLu !amuwlej 19.7100.00— 9 włókna Nylitelyeziue

4. Zamuwiatacy ulic ulopuszcza mo2liwosci sk adama oleri eycc owych.

5. Zamawiapcy nie dopuszcza inożliwc>sui skkidania >kil wiriauiiowyuh.

6. Zaiuawuaj;ucy nie przewiduje uuozhiutuer udzielenie ii0it”wICfl. 3 kiór eli >mowa w mn. 67 ust. I pkt 7

U lawy

IV. „I”crmiiu wykonania zafliówieuuia.

„;iI1KuliiauC\” ty\uui.iii;i ieahiiatji zilnflnYenia tY itauuuiuiut —3 iuiiesiuet Juczne >li d;iiy ia\Yirtia Uiuuwt_

„„„ %%irttohi iićlziitlui ji(1514-powanilI.

I. () udzeIeimie zuuui(uwietiia IliOĘu LIbiCiić SIC Wykouiittey, ktoryy:

1) Luc po(lleujii w\,kluc/eniu;

2) -ebinj. wurunk. utlzuiulu U ii ZC2OUIini.u d(ltyCJuCe

u) k,nmuiete:ueti tub ttunt\I!en do p;owadzcit:,u ukre alilej II/IilIikOhC/JUndOUeI:

1Kiiutiatyiijaey nie sti\yIa tyariunku ty tyci zakresie

Ii) sytuacji ckouiouiiuczumej lub liuunnsiiysej:

ZaiifliU”i,iuiuCy miłe SIIL\Yiii \YaiLuIlklI y t-ni yukrcsic

c) zilimituisci (cchluie/uuej LII) zilwtioo\ycj:

2



\\ ykrtt wca .peI!ii \y:lrti,ieL 3e1e11 \yyk;I,e, c w kreac oata;cIi trzech I.t przed 1iywein terilijnu

skiad lut olen, 1 jeIi okre )r)wadzeniI tlzi:rIalit,iser ist krotszy— w tym okresie. wykonaj ti w
przypdki swiadezeit okresowych lub elaelycli rowitiez wykottywtnyuli) iialezyeie co tiiijnhlitej I dostiiwe
wlokna poliestioweiw o wartości co najitiniej 80000,01) zI brutto

(i jr) i :e /le. I 11(1 Iii! / hA ti wżnyei li SklC( tik/ I I h) illili 1 Wit li l( zoil l”i /i iii) /ii III”” li i(/i iż ft p /nknhiu I hi yn ii
li /)iiXhj)iitl(Jilhif. lll”iitOtitj li lio/utcit/i „„;nijj ii/z i”L,\ Znmitikijutt” /!i1/ili/r MCh/iit iti/tY

jiii/”/iAoucint f)i:e: Ati”oc/rjiit jutu1 Pci/xb, i/żnij lIs:czze,u /)iiSI/iOhićiiiiii).

2. Z. m:iwi;ij.icy i1107.e, „lii k:izdyni et:ipit rrtlsitpiuwaiua. uznat. ze wykiuruawct fl:C uiis,ida w:yluaga
„druI,uucj. te/ul ntanii.lznwile zisohiuw ize1uileznycn Liii z.iwtidowycti wysiu:u.Iwcy W nile p/edc%/tt.i
:.osiio(hircze \y\ ko,uancy ilu/e 1111CL Iuec”\ya\ wpuyw li re;ilizaciu LiltlO\\ lenia.

3. \\„yliitayea iltu?e \y celu 1ioiw:erdieni:i saelluiluuil w,iniiukow, (1 uzruIycii liil,w.iwnzd!. V. L 2) U. h—e
ninielszel siW! w stosiuwiiyeh sytwiejaclu oraz w odniesieniu ulo koiukrclne4o flhuli(flYieliUi, lub jegti czest 1,

iolcgw nit zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji Iin;unsowej lub ckoiioiuiicziicj innych
podiuuiotow, tu iezale2nie od charakteru prawnego hucziicycli go z nitu stosunków pnuwiiych.

4. Zamawiujiicy jednocześnie itutbimuje, i) „5tO5OWilit sytuacja” o której lIlowa w pkt 3 wystdpi wylacznie w
pizypadku kiedy:

Wykot ui WC a - k tó y po lcea ni idoli tose ich lub stwiej i innych pi id tu iO t (IW utli rw id li / li Pawi; ace ilu

że real itOilL z;iunowieIl te. bcdze dyspoiuowil niezhcdnym zason;iin i tych podiniotow. w szcieeolnr,sci
przedst;iwi;ij:ic zohowia”anie tych poilniltuLow do oildiini;t ulU (10 (iyspOiYcj riieil)ciiilyclt iaS(uilOw Hi

potrzeby reiulizacj z;nutuwlcnia.

2) Zatuawiajacy oceni czy udostepiutane wykonawcy pizd wite podioty zdolnoei techiuczne lub
ztwotlowc lub ich sytuacja fliuansowa lub ekonomiczna. pozwal;4;i na wykazanie przez wykoiuitwuc
spclnt;tnia warunków tuiziaju W posiepowanin oraz zbada, czy nie zachodni wobec t/O

podmiotu podstawy wykluczenia, o których niowa w art. 24 ust. I pkt 12 23.
3) W odniesieniu do warunków dotyczac ych wyksztalceii ja. kwali Ukacj i zawodowych lub doświadc,eiuia,

wykonawcy Inoga polegać na zdu)lTlOśeiacll nunycli podnotow_ esli podntioty te zrc;ilizuja obuty
budowlane lub LISIULi. tui realizacji ktoi3”cli te zdi,Inosci st \WV1)liitStIte.

5 W kini;iwcy iiuiiga w-iiólriie uhieeac sic tu udzielenie zninówieruia, W tak im przypadku w kuun;iu cv
iraanawi;Iia pelnonuocnika do reprezentowania cli w postepowanin ul udzielenie zamówienia albo
teprezcnlonaiiia W zawarcia tunuowy W tra%”1e zaiut( wieltia ji(ibic/iie1().
Pelnotiiociiictwo W ulwie pusemnel (onfeinal lub kop.t potwierdzona za „guudiiose / ciryeinajein przez

ilotaliusza) itaIcz dolaczyć ilu oferty.

(„. W przypadku w\kuuilaaców wspoliiie uibiegajatyclu się o Lidzielenie ziinówie,uia. warunki uukrcslcune
w pkt. I . 2) lit. b—e musi spelit iać co n;ij initiej jeden wykonawca samod,iel,i je lub wszyscy w3 koiu;iw ey

lejnie.

Y0 Zitni;iwi;ijacy nie przewiduje w ykiuczenia Wykonawc na podstawie art. 24 tit. 5 tistawy PZl”.

VI. Wykaz tiswiaulczcii lub dokumenlów. 11i11%%ier(izajat) cli .91cm iuitiC wiiriinkow tidziuIit w postępow an II
oni; brak podstaw wykluczenia.

I. Dii olerty kaidy wykonawca musi doiaczyc aktualne na dzień skladania ofert o.wraulczeniut w zakiesie
wskazanym w zal ezniku nr 2 I 3 di) SIWI. In torniaeje zawarte w ośa iadezeniach wda stanowić wstępne
potwierdzenie. ze wykonaweuu tie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki uclzndu w postępowaniu.

8 W przypadku wspólnego ubmegaiu iii się o nntuowieuu je przez wykonawców oswntdezen ;u o ktiiryeli mi lwi w

uoj1U” VI. I 1: niejsze; t Vi / sk lada kazI z Wykonawci iw waiol:uie uhieuzuitacyelu sic o zat- owienie.
Oswl:i(ie/cnl,u e mabt lotU „erln e .pe:iiit lit wartuluMiw [id/ilu U ros1cPow;:u11. hiak Pouli:1\y wsklcezeit::i
w z.ukre,ie, w k:iuu\ in rtż(t\ Z \C\ ko:i,twccuw wykaziie spei li i.uiu;c \%aruiukuiw udzaiu p5tCfl0\i11 iii. hiak
uuudst:uw W ykluczea/a.

W\koii,iwc;i. kici 7tiuuierz;i urwie it wykr,tu:oue c/Lei z,irtowiemti;r iodwikoaawerrmti w zeIt WVk,t”lri[

hauku istiuleluri wobec rialu pntkt;iw wykitiezeiur.i z udziuto W postepowiniLl /atflies;Uz;i inlorniacje o lviii
1)1)(l%Y) kojuaw caeli.

4. Wykonawca, który powoluje się na zasoby runych poduuuiiutów. w teki wykaz;ouu;t haiku istnienia wobec tuich
podstaw wykluczenia (uraz spetirieiura — w zakresie, w jakim iowoluje się na ich zasoby — w:irtii:kow udzkilu
\Y postehltn4”aIninI zuuuicszcta iuilorniacje o tytli podnuiotacli.
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5. Jezuli wyktiisiwea olei iii ListiIziCli Liii syitl;icIl podiiuotti trzeciego. przeiiwia zohowi;izaiue Ieo

ł(niiiit.
6. Zaiiiawiajaey pr/ii.l utlz[eleiiieIll zaiiiówieiiW, %yCl.WiC wykunawce, kiCiegO otert.i zostah iliij\YYZUI L)ceiiltiiia,

ilti Iożciiia w wyziiaczonytn. nie kiótszyiii niż 5 diii, terininit akiualiiyeli na dzien Zloienii iuistciiuplcycli

tiswiZitIc eii Itib tltikiiiiieiicóty.

1) Odpis z włiciweo i”eie”ilrti lub z cenijalnci uwidt”iicii I iirni;iui Li tl/iil;ilnOc OSpLiCiiIeLel. Te/ell

tit[rei”ne 1fł.cf)i” CYlłi.U.”.iR! \yl)isii do T”cltlstrti Iti1, tW T(it”i)iHJ, W celu ptit”y”idztwa br,ikn RłslH\Ę (iti

wykiucztitia na iodstawie o tri. 24 ust. S pkt I ustawy 1Zł

2) \\„ykliz iltitaw, 1 w przyaidku s\Yiide/eii okresowych Ititi ciltrl\ cii iowiiież wkonywariyełi, W tikresie

istcnicIi J Iti nrzctl iililyWu”n) Ieiintnit skl:id;iiiia ulen. a t/cli iił.re” prowidzeri (IziaI,tlno8c ul

kioizy W iyni tikie:”it, wi,iz z podiiueiii cli wanioci. lil/edtaitiłti nit w konin. i I1u!ioi”w 1111

r/ucz k[uryei duLti\yy /ihlaiy wykoriitie. oriz ż.iłcźe;ireitt utiflyOen\y okr”eIjicych czy c dosłiwy

zostały wykonane lub si wVkoiiywnw nilezyc ic, sporzidzonego zodnie z zalicznikiciii nr S do SIW!.

I)owodanti potwierdzaiacyini czy dostawy zostały wykonane tale2yeie sa:

— relercocje badź iiiiie tioktiirieiity wstawione przez pi>i3oiiol. na r/ucz. którego dostawy były

wykoiwwaiw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciielycli rei wykonywane.

Jezełi z uzisaoln innej przyczyny o obiekt ywnyni chiiakwrze Wykonawci nie jesi W stanie uzyski tych

olokuinuniow, Wykonawca sklauła oświadczenie.

W przypiulk ti świaulczen okresowych lub ciiglych nadal wykonywanych relerencje hadż i lilie dokume!liy

potwtciutzuace cli należyte wykonywaii te pow my byc W\ tIuie ii je wcześniej niż 3 nhiest;ce przed

u plswem terminu sk I adan Ii ofert.

3) Dokumentów dtflyc,acycli pouliiiiotu (rzec ego, w cclii wykazania braku istnieniu wobec niego podstiw

wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jak iii wykonawca powołuje sic liii jego zasoby, wuunków

udzitIu W posttpowatitLi czuli wykonawci polewi na zasobach podmiotu irzecieLt)

Jezel i wykonawca ma siedzibu lub i]Iicjsce „iinieszk;,nia poza te”ioninni Rzecyypospuii iłuj PoIkicj, zaniia.L

ułiikuimc:ttu, ti kiuryni lnowi w pkt ii I ). skladi tloktiinent lob dokunmcrmty Wystan one w kraju. w którym oma

siedzihe lub miejsce znn ieszkan ia, pui%yierdzuice odpowiednio, że:

I ) nic otwaro lego likwidaej in i nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie weze niej niż 6 miesięcy przed

uplyneni terminu skltdai,ja olei.

Jezeli w kraju iiliejsca zainieszkunit ooby liii” n kraju, w ktu”iryin wykonawca na siedzibe lub inieice

zaniieszkania, nie wyd qe Nie urokuiiwiitow. o ktuiycli inowi po\4yŻei, /;istepOe SiC je ohikinieiiiciu

ztwieriljae) im cidpowieulnio nświaulezenie w”3 konawcy, ze wskazauieui cisoln albo osoli uprawnionych do

3ego reprezentacj L lub oświadczenie osoby, której dokument mial doi yczs ć, złożone przed liolaniuszetu

tuli przed oreiiiietn 5id(lW3 ni. atiiillitrstrac\ii,ynł albo (imanemu s:iiimuuzadn z;iwodowewi lub

taispodarczego wiisei n via ze wig cdu ma imetlijbe lub immiejsce zani ieszkan ia wykonaw cv lub miejsce

zminezkanma lei osoby. I ennhii cikre\loin” poWżCj ilOsuje sic.

7. Wyktmuiawua w tenidimie 3 cliii od ubna zamieszczenia na stronie iiienmeiowej iniorrimaeji, o której nowa w ai”l

6 tii. 5 ustawy lVl”_ przekaże zaiiiawiaieeinu oswiadczenie o I1rzynilu/ntise ni” braku pnzynileżnosci do

[ej i,nmlej rupy kapitałowej. o kwrej mowa w in. 24 uhl. I akt 23 ustany 171”. \k itz ?e ihize”iieni

tiswiidczenii. wykonawci iimoże przedsiawic dowody. ze po4 iizirlia z inriyiil wykontwci nie prowadza dc,

zikluceiha konkurencji w postepowinu ci udzielenie ł:nntnyiena. Wzuir o%wadczenii .aiimtuw i zilaeznik lir 4

do SIW!

X. W zakresie ile ureculowautyni SIW!, zastnsowan!e inija przepis\ rozpnizadztnia M ni\ł ra Rozwoju z dnia

26 l:pca 2016 i”. w sariwie nidziiow olokuinentow. akich iitoze z;idru zuimuin;ij;mcy od nykoiwwn w

puhtepcinaiiiui ti udżicletiie ztnio%ytu”imia (l)z. U. z 201t r. no!. I tt”)

Jezeli \yykoaawci nie zlozy oswitdczeó, których nowa w roztli. VI I. niniejszej Si\k!, t”s%i,iuie/en tir,

duknmi,en(ti\y pot\yiei”dzajaeyell nkolicztrosei. ci których ulowi w iii. 25 List. I ustawy 171”, lub iiimiyelr

uioktirileilto\ imie,”bu”ulimyelm (Iti pi”zepro\yaulzeim[a llLisIi”li(i\yti(ii, ti\ii;idezermi,i lub tloktttueimty sa niektirimpleime.

jaw ertia l,ctly bib bttdz.i w „kay.ttic przez ;„t”imw!.iltecro n”:r,bwou . zantLw:irtc we/we do :ch

złojenia. [tzurpelti!enra. ti[i\Vteiii W terliurile nr/u.! siebie w”,kaznmynm. crgEia ze aorto iclrziozenra oleiła

\%ykorii%yc\” iu”ti;erriltl,, i,tiizitcu”it,ti tilit) KonIec/ue )yiohy iit?e\4izaieirie iO”lephiWitict
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\„II. liiliiiiiiitjc Ii %1l(iallIic jlunhzIiIllicnnIliiI %i /kiIIi:i%%rLjiiCt!Qii 7. VVl(OiIIl%CiIiiI (liki!. przek;ir\%%oIii;i iiwiiukttń
I iji,knnienliiw, kl i:ik)c wslcitinjc 1)561) uprkiwninhlycll do plirozulniewauhil sit z Wyk nawcami.

I. Wszelkie zwiidoiiiieiii:,. oswikidczenia, wumski nr:iz inforniacje iliiiiwiajacy or:iz Wykoii;iwcy inogi
pizck:izywac pisiliiiiie, :ikcni lub dniui elektroniczna, za W) j:itkiciii uleny oraz iuiiiuwy (liki ktćiiycli
uluipuszcz:uiii;i ust Lirniku pi-niii.icdiutuczusiiic 7llnlwu:u;Icy IirzyPtiiUuiĘ Że /Luidiike Z 4 (hi.
koziitini:idzs:iiii Niitiistrki (ozwoju Z 26 Ii! Ci 0l(i roku w sIiri\yic iui(l/_0O\Y (hIkiuiUCilkiW jikich 01(1/e z_ld:w

/kiiii.uYl_iliuCY I ) ui5iYhi(łt/Liiui I LlOkUiiil!OV iC IiiicIli(IiIc W itźtlźiuIc \l i,l1ie/L S\\t (ruiwnucz W piiy;i;t:kiu
ich Yltl/iIliki W wyniku wezw.Iii;u tj kióryni IiiilW:i w uO. ?.i :4. 3 tiStiwy 1171)) liiI)nu :l\ C mswi:hdczuIiu 7:”

zodnoc Z ornuinicni W ormiu pi-kemliu: hub w hinnic clchiroiiiczne.

1. \\ ktrtpoiidcncji kitlo\y:uiiej dii Zani,iw !kikICe:O \\ ykouiii\YCa Win Ol iiii”Iiiriyuic sic nLUiiCrlIii -oliwy
okrcslonyuii w SIWZ.

7:twiadomicuija, owikudczeuiizI, wnioski oraz nkiruii:icje prz.ck:izy%yane przez Wykon:iwce pIcmnie winny być
składane na adres: Instytut Włókicnnkiwa, ni. Itrzezińska 5/15, 92—103 Lód2. Ziinówienia Pub! icziw.

3. Zawiadomienia. oświadczenia, wnioski oraz infónnacje przekazywane przez Wykoiiawce iiro:i
ciekironicziii winny być kierowane na adres: „iniowuen I.Ih; uw.h nizjił „ a iksem na ar (42) 61 63 190.

4. Wszelkie zktwuadolilicnikl. oswiadeżcni:i, wnioski oraz uniormacje plickl/kiliu 7.ki POillilca l:uksu lub
W lormie elukironieznei wVmkuwLJiI na zadanie kazde ze siron, iiiczwit)cziic0 pili wierrizcnii I;lktlu cli
oirzymaniu.

5. Wykonawca iiioic zwroeić sic do Z:n iwi:lj.uccno O wyjaslilunie tresci SIW?.
6. Jei.eii wniosek o wyjaśrliciiie tieści SIW! wpłynie (Ii) !amawiaaueo nic puzsiiej fil dii konu:u tliii,i

w którym iiplywi polowa terminu skladani:i olcrt. Zaiii:mwiajaey udzieli WYlit4ilCll liIc/wIi)uZflic, utlnik nie
pozniej olz ii;i 2 iłuj przed upIywem turni nn sk I:mdaiiiii nieci. Jeżeli wniosek o wyhlsnieu je treści Sł WY
wpłynie po uplywic terminu, t którym mowa powyzu, lub dotyczy udzielonych wyjasnicń, Zimawiajaey
linie udz.ieliu wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpozliania. Zatiiawiajacy zziinieśui wyjkIuiienua liki
stronie untcrlletowcI, na której udostepiiiono SIW!.

7. I”rzedłuzciiiu tcntiinu sklad:uni:m ok-rt ile wpływ:m na hien, terminu SkłkitlantU wniosku, o kiorym luio\:u w
rozdz. \ II. Ii nuniujszuł SIW/

S. W przypadku niziiieżnosui poiiiiedyy I ro,uia niniejzc Sł \\ Z,,. ire-uia udzielonych odpow:edii, jako
Ob(l\%iaztJaca należy priy tu lrcśu risiu: /:u\ucri.jaceeo jio/nucp,zc O5\yl:tdC/cnle /nłiau i:ljaceeo.

9, !:illlhiWiitłiC\ pc przewduju zwołania zebnin :u W\kli:iwcuiw.
tO. osobami Lupr;iwiiionynuu Jiize/ !:ilnawiiijiceuu) do porO/IIiliiewkiiliki sicz Wykonawuainr s”

— N4:młeirzai:i Pioiroyski, Niluhał Kołakowski

VIII. Wyinagzi im in d oOyez cc w:uI in in.

iw illniejSiyill IiflstLpowk!nLi !iniawi:iJucy lic \Yyiiiana witiesueni:I witl:iiiiu.

IX. Termin znia/klilia oferta.

- W\uui:lwc:i ht-dziu /wimz:mu”y śmłirLi lir/cz tikre-, 30 dni. Hien ie:-niimmo zniiz:uni:L nHl, iozpoczima .4c wraz
z upływem lerininu sklad:umimm obili. (:mn. 65 lisi. S ustawy P/li

2. Wykonawca mijoże przcdtim?yc termin zwiaziunia otcrii, na czas niezbedny tło juwarcia uliloWY.

samodzielnie lub iii wniosek !amawiajaccLo_ Z iym, ze !aIllawiajacy nożu iylko raz, co najmniej na 3 nut
przed upływem Leoninu zwij/ania okna, zwrócić się do Wykonawców o wyrwą-nie zrody na puzedłnzcnie
teno teoniiu () oznaczony okres nie dłuższy cdn:mk niż 60 dlii.

3. Odmowa wyrw-en:t zody iti pnzcclluzenic tcrm:nu zwii,auIlt otcrt:i ile low(idnic titiity Ę%Klittl”i.
4. Przcditużeiie icrm:iuiti zwaz.uiu:u oltlit.l jest dopnszczuuc lIko z lenlionzesl:y!i” pnzcditużL”lun kei,

\\I;”il(iski \yidil,mni alin. jczel i:e cit to unuzli\\ I Z \yiiieiIcliici)i iuuwenni W:utuui_mni im p”zLlifuzoily okic
z\%i:I/:unui otciti, Jezeli rzctliuzcuiE- icumulain „w:ak”auia olc r: doko,uyw:::ie iet :1(1 w\.it”rzc (it”OC

najkonz”\ ii:ilejszcj. tiiioniazck uiIc%iu.iiu Ii(uwin( \ytttlinn Itub jeio lu/ni t/eniu tlou\ez\ JCtiVIl

Wykouia\yey. knuuuno oleni;, zo-atila wyfr;uim:i tuko riajktunzysiuire1sza

X. Opis NpOSOI)iL przyo(iiwywauiia ulen.

( ilcrt;i imii z;itylci:lć li Ht”-1”ilj:uce o\yiatlczer)i:i i dokunicuii
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\YVpcl!1IOI1Y Ii,riniilar, ohrtiiwy porzii,on Z \y\ korz\ sialticili 44/Liro sŁIil \yiaccg(i ZiłtVziflI( ni.

I (ki SI\kZ. ziwier;ljicy W „LctL”liI(iacr \Y4ałtIIle oIcio4yaIie(i przediiuotii z,iliiowienia. laczrIi

Celie OICrtU4Vi brutto, zobOWiizaIiie (lotyczace icrniiiitl realizacji ziiuowienia. W1rLII1IWW platiio.sci,

akceptacje wszystkich postlIioWieIi SIWZ i wzoru tiTii04Y bez zastrzezeli, a takze inibritiacje która

C74,c (iiiIlO\VIeIlia Wykoliil1yca ziiuierzI lyerzyc 1)0(f\Yyk0flii\ycy

2) owiadc1tItie (I peIiiieniti wartiiikow iiclziiiłti 4V OSii.flO1%liiiti — ZaLicznik iir2

3) o1VkidCzeflle u braku podstaw do nyklLIczeii1I Z;iI;ieznik nr3

) pcliioiiocnchyo tło repiczcntewtiiia wykonawcy, o ile olerte klid.i iclnwtiociiik

5) ZOliO4ViiiiIlie p4idiiiiutu IizeCiCO
— czuli wykonawca polegit liii iistibtcli bh sytuacji lxidIiiiOtli

I rze ci eo

2. ( )lcrla musi być napisana wiezku polskim, in inijszyilie do pkaiiia. koiiiputerze lub inna trwała i cyyieliii

tccliiiikn oraz piiUpeiiiti przez tisuhe(y) upow;iżnioii;i do reprezeniowania ykoiiawcy na ZewiiIrz

zIciąg,inii zohowiaziin w wysokosci odpowiRIajacej cenie oferty.

3. W przypadku podpisania oferty oraz poswiadcłeniL za zgodnosć z oryginałem kopii dOkOflientO\V przez

osohe iiIeWyWieiiiOiiii 4V (lOktillieOCie rejeslrIcyiiiyin (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do uleny

kiłac,ye stosowne pelnoinociiictwo 4V on21nz(le łub kopn poswiidcz net nofanilnie.

4. I )okumeiiiy spornidzone w etyku obcym s” 4 udane wraz z I uiniczcnieiii na etyk pol4i

5. Wykonawca ma prawo Ylotyć iylko jedna nicie. Zlozenie wiekzci hiuzby olei towoduje odrzucenie

wszysikicli ofert złożonych p” tilnego Wykomiwce.

6. lreść zbozonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiiłzane Z przyLotowaiiiein I zlWeniem olrty.

X. Zaleca ie, aby ka,da zapi.iiiit stroiia uleny byki ponunierowan.t koleinynii tuineritijij. a cała ulena wraz z

zalaezjiik,inii byl;i 4V trwaly sposob ze soki polpczomi (np. zbindowana, zszyta u nieinozliwiajic jej

NiiiiOIIiiii dekoinpleliiuje), oraz /;i4Vicr;ilii spis Iresci.

9. „oprawki lub zmiany (również przy utyciu korektora) 4V obrcie, powinny być paralbwaiie wlasiiorycznie

przez osobt podpisujaca oleic.

10. Oleic należy zlozyć 4V notko idej kopercie. w siedzibie Ziiiawiajacci.o i oziuikowac 4V nastupujacy

i<

lttstytul Wokieiioic(wa, LII. lśyczińsk,i 5 5. 2— 103 Lódy

iiriiz ojtairzi Ula I lipiscili:

Włókno poliestrowe ciele dwuskładnikowe

t (lopiSkieiii 1, di)1)iSkieilE .,nic olwienić przed dnieni 25.02.2019 r. dn odz. 11:00””

f opttrz\ć ila/Wa i tłtikładiiyin atlrcsciii W\koiiIucy.

Z:imii%VJiiizic\ WlIirWIije. ił 7.ouii:e /. ail. M 4% Zw. Y art. Q(, ut. 3 IISII1VV P/l” lny skł;idiinc 14”

poSlypo4%iOIu o nitnówie,iic publiczne saiziwnc i podleij; udosfclliucniu od chwili cli otwarcia, z

wyjitlkieiit iiihirin.tcji stanuwiacych tajemnice pi-zedsiebiorsiw: w rozuillieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

l93 r. o ywalczaiuu nieuczcinc konkurencji (Dz. ft z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z poźn. lin.), jeśli

W-konawua W IcriIiiil;e skladania okn J1e(i%esl. że lic nio:a;i orle ln”ć utłoslc1iiiiiiile jednoczciiie

wykazał, iż zt-arzcioic nloriiiacje s(:inowia tajemnice 1irzedsicbiorI\%:I.

1. /i 11:14% i;ijacy z.lleca, aby i niombiclc „Misirzelo!ie. jako i;ijeinnica przedachiora4Vi byk piJcz \\yko,iawce

ilożone 4V ()(lLlz(eliIel wewrietrznef kopercie z oznakowamiieiii „„tajeuiiuca pizedsiehiorstwa”, buli sliicLe

zszyte) oddz ichnie od pozostalyck awnycli elenientow ol cny. Brak jediiozi]aezneei wskaz:mnit które

ilorinacie sI:iIHnVia i:ijeiitiiice przedsiehiorstwa iznac,tc bedzie, że wszelkie oświadczenia i

„a\whldrzeiita \klad:lJie Iiakc[e ii (ich/cali posteohi4%ania Sil „iwiic licz „„islizczcll.

Ii. „a—,trzezcii:e iili”iiiiaci_ l1o1e ne stiiio\%a;aenhiiic\ przat,ichinri4y.i 4V (iztli”iicfi:ti u—,t:4Vy (i zW,ilcziilLi

.kllcze4%ej koia-aireie1 nedz:c Iriiktii%yWie iiLo liCz”,ktacc,”ae i -ktiIO4Vac ieCe .„aoe;ie Z uchwała s\ z

20 pazdzeriiki 2005 (sni. Itl (LI” 74 95) ich odtapneniciti.

4. /:itnawiajacy i,i[tiriiiule, że 4V przypadku kiedy \4ykoiiawca oirzyitia od nieuo wezwanie w trybie art.

Lislawy PZP, zmii Oc przc-z niego wyjaśliieilia :1011 dowody sl,iiiowic beda tajemnice przcdsiebhirsiwa W

rozjilnieinu ti\tiifly (I zwalczanit, i:icticzciwei koiiknrencj WykoiIiwc\ biedzie nrzyItiaiwaIii iiil%V(i

z:strzcze::a (1i lako tcitinicao”zedneliio:Iu-a. I”rzerli,towe z.Hrizczen;c zan:;i\%i,iiacy 1i/i li

kuicez”e wyi:icziiie W XiuIci icdy- \\ ykiniiwc,i O1lrocz :IniL-ao z,raizezcni:i. jedioczu\lie wykaże, iż

dnie niłtiriii:iufc „[iiIi(i4Vią tajeilnilce irzutkichios”,twi.
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5. \\ ykon;nyca i13liC \%;7.oy:idz:c ć1135!ifl. poarIi\%ki. ii1O(i\lkiijc iitLIlkIiuen. I dl) Ż zone uleny pIkI

\\aItliikieIiI. (c łalli t\\i[i CV oir1:yiiii pisenine Ż Wi;l,IOtiiicilie o \%piiiflI(i/c1itI „miali przed itillifliLili

skitltiia oaii. i”owi:idoniienie (I wprowatlyeii;u ziiiiwi litis: być ŻI)zOi)e \VA iik:cn s;iitiych zasad. jak
sl,id,iiia ceni i. w kopercie odpt”w;etlii t ozii:ikow:iiiej liaPiscili ..ł\lIANi\”. Killknly oZ1acziic
..LMlANN zslaia otw,ilic przy otwieraniu (hen) \k)” it:iwc. ktoiy wprowadzi ziliimw 30
stwierdtiuti poprawiosci luocetlIln dokonyw:inia z:ll!:in, ztlluia clokiczoiic (10 oiciiy.

16. \Vykonawct ni prawo rzet unlyweiii leniiiiiiti skiidiiiii: ok:i wycolac se / pllsleilOw:iihia po:.wzez
;!o:”cn:e i)0\yia(lOi11e1)iI. \yedl(i. lyeii ail\cIi z.is.id pik \ypflfly:di:tIiie zillial i popr\yuk z

ila)! eiiii ut kopcicie „.W Nt 0[ Ą\4 I Koperty oz koy, oie W t.:i ;iouli tied.1 (Lwien:me w ylic nYs/Al

koiejiusci () pntyierilzeiu )opnii\yIl)sci )osicpO\y:ITIiii Wyk(Iil:i\ycy oraz 1JOdflOSCi Ze zfozonyni
olei[:iiiii. I”opeily ottrt \Yycoly\yaii\eb uje tieihi (it\yICiai)e.

17. Do przeliczeni. ta PLN wartości \Yskazajier w (loku ieiitiicli zjiinmycli h pi)twier(lzeiie Sj)CliiiiliiJd
warunków udziału w postepowaniu, wyniżoilci w walniach iinycli tuż PLN, łaiiiawiajacy przyjmie średni
kurs puhlikow;iiiy przez Narodowy Ihuik Polski z dnia wszcztcia pos(epowaili;i.

IX. Otćna, której treść nie będzie titlpowiadać treści XIWZ, z zastrzeżeniem art. X7 ust. 2 pkt 3 ustawy PZl”
zostanie odrzucona (art. () ust. I pkt 2 ustawy Pzl”). Wszelkie niejasności i obiekcje dolyezce iresci
zapisow w SIWL należy zatem wyjaśnić z Zamawiajcyuu przed tennhutein skiadaniji olen w trybie
przewidzianym w rozdziale VII niniejszej I Wł. Przepisy ustawy P/P ile przewiduji negocjacl
warunków udzicicnii:t zamoWiellhm. w tynt zi1iisOW projektu umowy, pit Ierniiiiiu otwarcia uleci.

XI. Miejsce i termin skladainin i otwircia ofert.

Olóne nalezy zlozyć w siedzibie 7imawiijtceto w Instytucie Włókiennictwa ni. Brzeziński 5/15. 92—
103 Lódż, sekretariat I piytro. W lenhminie do dnia 25.02.2019 r. godz. 10:00.

2. Ikcydtijice znaczenie dla oceny znehowantit terminu skiadania olćnt lii (lita rodzina wpływu olefly do
/;inniwiajacero. a nie data ej wyąiiiiia przesylka pocztowa czy kuriersk.

3. Oteila zlożouia po mrriuiinbe wskazanym w iozd,.. XI. i nIniejszej SIWZ zosL Ile zwroeona.

4. ( )twarcie ulen nnmslpi W siedzibie Zamawiijacco w dniu 25.02.2019 r. (I odziimie 11.00
.7. Otwarcie ulen jest jawne.

6. l”odcz;ms olwaicit olerl /:iinitwiajacy odczyit inlbriiiicjc, o któiyeh 1110W in att. 86 u%l. 4 ustawy („71”.

7. Niezwłocznie po otwarciu olei zamawiajacy zimlesci na suloilie
bhp: W \YWIW 1)11/ plbiiiuiu ieiiiipiiblwziie! uitoriiiacje (k)uyczace:

a) kwoiy,jaka z:iinierza przeznaczyć na stinniusowuiie zamówienia:
Ii) Prut oraz adresów wykonawców, którzy ziozyl I olcrly w term iti je:

c) ceny, tenitinu wykonania zamówienia, okresu warmncji i warunków pionośe.i 2twmilycli w olćrtacli.

XII. Opi%: sposobu obliczania teiny.

I. Wykonawca okici,lm Cenie i”eaii mcmi 71010w nenia poprzez wsk:iiinie W I itniiiulaizi olerlow3 iii

spoiŻadzohly 31 W wzortm simnowacero idmczminki nr I do SIW/ iicnei ceny oleniow ej brutto za

tealizacie przetlinitmtu zaolowienia.

2. I czuta cena nienowi biuito lunit iiw,rlcduiiat ws,yslkie kosiny lwia/ule / reaiiżacja pnzednioit
7:;i1iowieiliin /r(iilluic Z (lpisUill przedinioiu /aiilo\Y;e nit tlil/ w/ORai uflo\VV iukieIoiiyia U nmicjszcj

8łWZ.

3. (cny :11,5/m k”c tiodnie I wyl:czone w zmokrirlemnu do dwi,cli niieisc po przecinku (zisada zaikrigienim
:7oliżc 5 lale,) Kt)mlcowkeoninitac. po\\2ei ti\5ne 5 iimlez” zaoNnarlie w cote)

4. (ciii uleczy wilii c wen/tui w !tit\cli polskch (?LN)Jczu!i celi Żosi,it.;e liktifli U wiitce obuci li)

/ami:tw:aj:icy W ceic oceity /Itużoncj Otell) (tokiiIl:[ Li l”i1ebcze:it ni l”LN wudie sredn:ero kursu \IIP ni
nuci) ulw iruii ulen.

5. Jeżeli w lsu)slepilwuhmtI iliizt,iia bedzą oletia. kuortj w\t)on j)nowadzll[)y (fil hIwsimnia LI zaillaw „i],ieeri

t,htiyiazkii piitlalkoseuii zgodnie z przepisiali pnd:miku od towarów i tislur zanl:iwiajaey w echu ticemiy

takiej ClIent) doliczy dii plyedsiLwioile] W raej ceny podatek od towarów i usliir, kiury miathy obnwia.”ek
rozliczyć zgodnie Z tynii pIyeliisinł. W tukan przypadku Wykonawca, sklitl:i:ic ofertę, jest zobligow:iny
poinloruiiowiu zailliwiajacego, że wybor jego >tell)] będzie prowadzic (10 powstania ti zaiflawiajaeego

ohowiazku pudaikowego, wskizuiac iii/we (rodzaj) towaru których (losuawa beulyie prowadzić do e40
powstmriii, 1)11/ \\kazuIlac ich wimiosc bez kwOt podtika.
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XIII. Opis kntcriów, ktńI”) liii Zi)Itlil\YiiIJiCy l)c(IZic Sic Licl(flYiI prz WYI)(IiZc tikrty, wnii Z potkiiiieiii

wag tych kryteriów i spt”sobii (iCCii („[Cit.

j;i olcrtc iiiiikoizysiiiittiii zoil,iic tiziiitita oluni zliWIt”njcic;i nijkorzytniujzy I)ilaiN pciiiklów

w krytcniich:

— („elLi (C1•)— 60

— Warunki plaltiosci (C)—
— „Fei-ijujj reaIizici siikcesywijycli (IOSLnY (C)— 10 „Z

( )i” kn ii”liO\y OCUOY otcity.

l)o ka,dcuo z kryteriów zotłi prypna waza okrc5lonli ticlźiiileiii piOcci)(O\yyiil.

ianiawiiij;icy budzie ocenial elementy olchy odpowiadiijacc kryicriom, przy czyni każde kiyteniuin

podlecac hedzic ocenie punktowej opartej o pnnhicj ptidiiic za..idy pnłWniiw;wia pnnktuw.

IXólna ocu,ci olcriy hcilzii, suwni piinklow uzy%k;iilycll Za postczccolne kryteria.

K C + C1 +C,

Sposób (Ikreślenia ceny:

(Ii 01(1)4 — C ) łt•

Z;imawiajicy Ze whzystkich lornitiliiniy okniowyuli przyjmie wartoc rab izza C I N Y okinty jako c, (Iii

ceny badititj ciltity.
l”unktacja za cene oleriy ntaIinii ci-4 w sposob nasLcpujitcy:

c;

xlOUphtxóO%
L

edzie: ( r CC1]Łi

naji,” cena

C cena olchy l)li(lii!ic/

B. Warunki pIiitnoci Cp —30 „X beda punkiowane \; iastcpąi$acy sposób:

— zapIani w leoninie 60 (liii od daty wystawienia fliktury 100 pkt

zaplita w lernijnie 45 — 50 dni od daty wyst:iwieiiia hiktury 60 pkt

— „api:ita w terininic (l —11 dn od daty \kyit:IWieIttL tak:ur Upki

(Ui”AiIIiifli(cI no/n i Ilnts/pcic/uc AonAr,,n, ttrnzuip/cIuuoc( np. 50 c/iii o ii/t pndn1/ n/.-;9 i/ni)

C1 = I losc pii n klów x 30%

( „. lerinin re:iIiz:icji siikccywiiych dostaw („ — 10 „% bedtk” ptiiikiow:i liv i-V fiieitcp(I)ilcy spcno?).

—7dm od daty zIoieiiii zailiowielilI 100 pkt

— —I4 dni od daty imienia zainowieilia 50 pkt

li, „ki „„iau -U W (J/Ł „Pc /i” ni nyż J indt i A n i/n -ino i h iśĆ cku i t „ul/:c uji :ann i/c iift” ) di ijci, i/t /31:1 „d: lal li/i.

13dm)

C, iIoNć punktów x 10%

L Punktacja przylliawatla nlcnoiii W posicztOI1lyeIi ktyter;ael, bedzie liczona z doki;idtioci:t do dwocit

nici c po przecinku. N ijw ż,ni liczba unktoi- \VVZII:Ie/y n:i1koi/yii) lup-za oteile.

1. łaiii:ti-i-kiiacy udzieli ZalnoW/ielita \V3”koinii-icy. kit,reiio Otell od )(l%%I:idac bydzie wiyikttit i-4

przedst.i\i-”toilyni i-V Llstii\4”iC Pi”I”, oraz w M\\z /ONLIuie oceitiola iko iiajkoizyiitiejsza W (ip:ifciu

o podane kiyteniit wyboru.

5. Jeżeli lit budzie inctzii:i tiokcinac uylyiru otcil\ itjkonzy%tnieiszej ze wzJedti na to, że tiwit” tlI) Wiecuj

olcrt prztktti-yii laki -ittit bilans ccliv i pozostałych kryterittw oceiiy niL-rh tatilltwi:tl;tcy spnśrntł tytli olttt

d<ik,i:i.i \lyh<”iti cit_rtv Z :lt.flt etflf. .ieielt .„tLlatt:! /ii)Źti!le Olt!i\ n takiet saniLi cenie ziii),I\4JIwey

ll,\yit \V”,k(ii!a\\Cl)\\. tity zaiiyl, te titetiw tli) /10,”eiila i-” (d-min.: („klelt)fl\iti pmc”cł !illa\Vtiacet)

oie:i tlotl,iikciWVell.

XI%. Iiiformacje ci f(,rnllIn4tciilctI, jakie piiwiiliiy być clopcliiiciiic po wyborze otcrty i-4 cclii zawarcia

LI itlO%Y i-V sprawie zaitiówieiria piihlicztiego.
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osoby riJ)reztllilifiicC WYkOfl;i\Le przy )ndpisyWiiiiLi lliIlO\Yy powinny l)OSLadać ze siibi (lokililij. nt)
po(wieiclzi;iee ich iiiiiocowiiiie do podpinwi tiiilO\Vy. o ile tiilioco\yiil[e to nie btdzie wynikać
z dokuinentow zaLiczonych tio oeriy.

2. W przypadku wyboru olei-ty zloiAnej priez Wykonawców wspólnie ubiegiijiicycii się o ud,ielcnie
zaiunwicni;i Lainiiwiiijzicy nioze ziidic iized zawarciem LiIflOWy przedsiiiwieniii ninowy rei.nlnj;iccj
\Ypolpr.R \tykniiw1\. fl)W iiki wnfl,i t,krcl,ic strony tiiHtiwy. cel dzhdtiia. .noob
wspt”ldzuil:in .i_ zakres lnic przewidziiinyth do wykonina kiy.dc,nii z nich, -itLt!iiiiiii („ci)o\Yieu/iiil!lt)U Li
wykimanie zin1owieniii. oznaczenie c/:bU irwiiiiiii Konsorcillin (iihejnltiiiccpo tikre rcal7zi1 pr/ednuow
!i!liiiu icni.i. z\yani:mtji i rekojnmi). yyklticztnie ilozliyolci \yyao\yietlzeiiiii tillloyy koiisorcti:n lir/cz
kioieokoInick zjc.io czlonkow do czin V\0I1iiiliii z,iiiity, um

.3 Li iwmurc i C li iiiowy itusiap w. wioru Lania wiij iceizo.
4. Posiinowicnii ListilOile we WZOi7e uniowy iliC podlegali negocjucjolu.
5. W przypadku, gdy Wykonawci, którcgo oluria zostali wybrana ako nakoriystn icisza. uchyli sic od

zawarcia umowy, Luiniuwiijicy bQd;ie iilógl wybrać olerie nikorzystnicjszu spoŃiód poiostilych uleM,
bez przeprowadzenia cli ponownego bidinia I oceny cliylmi, że zachodzą przeslanki, o ktiirycli mowa w
iti - 1)3 5( - usii\yy PL I”

XV. WylniĘaii ia (101yc2!ce bi liez)itczeii ii iii leżYte() wyko Iti fl iii Umowy.

Zimawimijucy nie wymfliga WUlUsieflili zibezpieczenimi nakżytc1o wykonaniu umowy.

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zosti ni wprowadzone do treści zawieranci UW0W w sprawie
za mówienia po bliczn ego, otól ile wiru iiki oniowy mi Ibo wzór U lilowy, jeżeli Za in aw iaj mcy wyiiiai
od Wykonawcy, ml hy niwa rl Z 111111 U mowę w sprawie zarnówic ubi p iuI)Iiczmme(u na takich warunkach.

W,iir umowy. Imiuowi Zalacznik nr 6 do SIW/..

XVII. I”ouczeinc ci roclkacli cich runy praii nej.

k;użdenni \k ykonmiwcy, mi mmikic inncnmmi podmiotowi, cieli nut nb mial interes w uzyskaniu tfmincići
zmiummciwieiiii ural. ponol bib iimo2e loniesL szkcxle w wyniku naruszeniu przez Laiimmiwimiaeego pr?epbow
iistmiwy 1”!,]” przysIuttija środki ochrony pra\4iwj przewitl inne \V dziale VI ustawy 171” jak dla postepowań
poniżej kwoy określonej w przepisach wykoimmiwciych wydanych na podtawme miii. I I ust 8 ustawy IV”.

2. iodk ociim”ony prawnej wobec ogloszeimia ci imnimówicimiu oraz SIW!, pm”zysłuuji równie, oremniu,acioili
wpbmui)y?ul na lisic. i” ktorej liDu w nil. 51 pkt 5 ustawy 17.1”.

XYIII. Klanzula in formnac%jna doiy”czaca przetwa minia (Innych osobowych

1. !LOdfliC z id. 13 tist. I 2 rozporzadzenimi l”mirlameiuo J .nropejskiegi” i Rady (Ul.) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 20 6 r. W spniu je ochrony osób I5iycznycli w „wimyku z prici\yrzanienl danych osobowych i W

spniwie suobodnego pr,eplywu tak ich danych oni, uchylenia dyrekiywy 95/46/W I . (ogolite
rozporzmidzenie O ochroiue danych) (Dz. Ur, [[I. L lIi) / 04.05.2016, str. I) tialej „,ROl X)”, nlórnmiijc, 2e

I ) midmini.irmnorein l”ani I”ana danych osobowych jest lnsiyitii Wlókicnniclwzi 7, siedziba I citlti, tul.
Brzizi:isk, 5,1

1) kontist i ibpckt(ec:11 ochrony d iiyeHe.i i”1o2iiwy lilii itirc”,eąl „di, IW.loti/.11l
5) I”miiii/I”:iumi tlmnie tistiliowc lli/eiymiiJmuile [„cdm nut podsimiwie art. O na. I Iii. b). c) ROI )() u cele

!ui.:/aiiYil J piepO%i:neIi ° udzielenie zmim \ymen,mi ltui)liLzie() KI .„I”-23t,-i)2 )
uli \Y L\\ Iii/KIL L prawnie tizismli_lliiOnYill ilteieeil) midiiii lisii”atoimi na 1b0d.%iiie muri, 6 ti”t. I lit. j).

4) (itll)uorcmiulur ImuumiPauimu tlmmnycli osollti\V)”cll hęda osob\ lILII podilloi\ któryuim tidostcpnmonmu zosimiulic
dokwueimimicjmt postt—puiwona W (ipai”ciu im miii. 6 oraz miii. 96 tisi. 3 LisIil\1y / dnia 29 siyea”nia 200—) r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. 13. „2017 r. p°. 1571) 2(118).

5) I”arii!lĘiiimi dane osobowc herm piyeclmowywane, zgodniez art. 97 ust. I tustuiwy Pip. pr;.ez okres 4 lat od
dnia zakimuczenia postepowinia O udzucienie zaitiowieilia. a leżeli c/mis irwanimi Innow) puekaczmu 4
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lata. t,kic, pt/ccI)oky\ya1ia oheinuiji caly czi Imania Umt)wy 10:) \ t)p:IrcilI 13 pruIc tIZi.iIll)iOIV

interes IdIIlIISII ort.

(i) ohowijzek pidinit przez Rinit/Hiut danych osobowych bezposreditio I”tni/Itiw dotyczacych jest

wyniocieili tlsttwowym okreIoiyit W przepisach tittwy 2”p. zwiiz:tnyii z udzilem w postcpow:tnw

o tidzieleiue iiinówiensi p11bIicTeu: koiisekwenc1e nitpodtitia okrelonycl danych wyiiktj z

tb(iIwy 1zp

7) W (3diiie.cIi!Li I(i Pitii/ani (litych i)t)bOWyct1 (k(y?je lic 1kW pode iunyiiie Y.

zaLiIolnayzOWIny. stOoWantt do „ml 22 ROPO:

X )osiidi I „iii,

iti podstiwiciri 5 (ODC prawo loącpu (In (Iifl\ Cli (Viil)O\yycl1 RitiUiiii dotyczcycfĘ

— iti podstawie iii. 1(3 1(01)0 fltW(i (10 sl)IOStOWiiltit liii. „atut diycli osobowych

Iii pO(lIiWie tit. 18 KODO ii(LIll[t tid i(iluliihlralort owlohiczeilia przelwal/nil dutych

osobowych z lisi rzezcitielit przypadków. O których niowi W art - I X ust. 2 1(01 )( ):

prawo (1(3 Wi]icSiUhlii „kari tło Prezesi Lrztdu Ochrony Danych Ostbowycli, dy wita I”iiii/I”aii. ze

przetwarzaniu (lknyCIh osobowych I”ini1ł”ana dotyczicycli narusz: przeiy 1(01)0.

2 Jednoczcnie ItyIyIiiI Włókiennictwa plIypomifli O ciahicym iii l”ini-l”inu ohowi.,iku inłoriii.icyjnym

wytiikijicynt z art. 14 ROD( wzItdeiit osób hizyczityclt. ktoiychi (lanc przekazane zotuii Ztiiiawiijceitiu

w zwitku z prowadzonym postepowanieiti j kiore Zaiiiawiitcy posredno pozyska od wykonawcy

bioraceio ud,iil W postepowan iu, chybi ze mi zastosowanie co najmniej jedno z wylaczeń, o których niowa

wart. 14 ust. 5 1(01)0.

XIX Lista załaczników.

\Vyniienkine nize zil:cznki -aart<,,i ntetniłnt czeć Spccyt7kacji n”tnycIi \Yirunkó%y !aIrI(i%4Itihi:t.

• Ztlacznik nr I — Wzór orlnuIaI7a oterty.

2. Zilicznik itr 2 — Wzór oświadczenia (3 spełniani warunków udziiIti w postepowaniu

3. Zalaczitik nr.3 — Wzor oświadczenia o brikti podstiw do wykluuzeiti:t

3. !aI,cznik iir4 — liih.riiiiejc na teitiat wup\ kapititltiwej

5. Zaliczn 3k nr 5 — Wykaz u ykiii;,nyclt (I0I[w

o. Zalaczitik nr (t — I”rojtkt umowy

GLWNyKs1EcowY

.k
przygotowujJcI spccyhiktcję Kierownik Zarntwiacego
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Zalaeznik I do siw/.

n.e zec ( ) ere „Ut

oFI•:RFA

zlożuni I)lel10\Yriii1Li O tidzieleiiie 71R)Wieiiii W lIYl)iC przeLarti „rieo.rłii:ez(ineo (I \yir[iIrei
i)r/ek!iic/ leci \yYla(Oii: W /lt)\Uh wwooWiIt,o.ci kwot ok rcr Innych „a pOLkLi\yie ni. li usi. lntIWy Iti” TUi

i%IOkIl() poIieNlro%iu cięte (iWtISkIiIdiiikOWC.

Nazwa i adres ofereiit:,:

ur iksu: . nr cl . c—ilLit)

Zaniawiijcy: Instytut Wiókiennictwa, ni. flr,tiiiskt 5,15. 02—łOI Lódz.

()ferujeuiw dosiiwu wlńkua poliestrowego ciętego (IWiiMkhidflikOWegO zotiuiic z wyiuaganiauii specyi kieji
istotnych warunków zamówienia na nastepujacyeli waninkiich:
I. Ceni oicrty.

°„„
Siwk, Cilkuwit,, w „ri,kc bruno

P i1iiWi ietitiiisikow,
- -

lei
I poycii

I Dwuskl:idniknwe 4-b dtn/35-70 inni 5 (MIG kn

I Clij ił celi a brn! to oferty

2. [er n]Ii wykouani:i: sukcesywnie jirzei 3 niieiące Iic,,,e od tliły !„iwlrcia umowy

()lertit”iuy bł lepliblec wan,nk pLitiu”c dni od tlny \%ysł wieilil thkhr

3. Ie:iiiii rt,Ii/;iei „:ii)iil\%itili;i (u (illiltil)

(Ili”Ariti,jii”cu li (i/Pt”! JIZZIS! /10/h kolikrcilzi i/Q,t- //7/ ra/t:u, ft :„„uz iy/o,ii mi. V dii, tj tli” „ir:”d:uil np. „—

/4 dni)

5. Zarciesi r()W;,ilt iiIJ,w\ i itIR”s\ uykon;,u”cnw wystcpti eych wpoiri itr (w puypaukti \yktni,wLo\
wspolnit” IiI)ItiIIeyCIł „ie ji titliitriiiie LaInO\Vienli,I)

ti. „\keepiujcriy iiijek Ufllo\4\” („:iI:ieinik nr” O do „.iw,) oli,”. wu”u,iki peIiiieiii WIItie/(_”IiIit okrc”.Iiiue Irt-\e

r”pccyliL.it1r i”Loiuiyclt w:tn,nkoi,y /nllo\Yierli;t.

. \k” przyp;iclkii \Y\IMiTLl lis/LI (lidy, !ohO\Yb,/ujeiliy się ilu /iW,ii”CIj iirli(I\Yy li (lkrL”sl(lriytJl W liolikcid

irniowy w,,,urik;ieli. W iiieseu i (t”rmiriic \y\zil,te.”aiTlynl pr/c/ !.Iili;iWiiJiILdi4u.

X. Lidu/arii uiiy, itr wypełirileiri uhowra,ki iTiiorIli,iciiiL” ir/ewt(l,”Liiid \ art. 13 lub in. II rtI/J)(n/:ItI/diiri

I”tirlailleii!i,l J tIrIlL”JslKieo i Iąłtl\” (1_JI I 20)13(111) z urn;, 17 kwietnia 1(fl( u” W sprawie uieliniiniy „sol”

tizyećiiyeh w yw-i;n,ku z. prł.enyzin/aniemn daii\”cI) Li5OI)OVu”)c[i W spr;r%yie sW-ol)odiieiio przepI\WtI i,ikieh

tlairyeli uriz t(ełiyIeiii;i dyr”t”kiywy 05/46.- WI uhet Iso]) tizye,,uiye]i, od kioryeli tl;”rie uiS(il)iiwt”

he/porttliHo Iti]) 1105i”edfliu )o/yskiilemni w celu uhiedu,ii się o udzielenie iiJi)iejs/L”L”tl !;IJiu)wicnia „liii

z;tW,rt”a I rt”ali/.at”Ji tiiilO\\5” (I udź.iclemiie /liniO\\ieflil,
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Zjlau,”nk:iiiUdt>_nin;cJ.k”L_ofert\_j:

2

flit”IhUt)%%OC i data I odpky ()Ub uprawjiionyuh

do rLprez.LnLIcjr \Vykoniwcy

Ofcrta IlI(IŻQ być %pOrz;dzoJBI fl2 Iorrnuhtrzacli przygoto%i:IIIyclI J)ZQZ l%”ykon;twcę, Jtt” w hr,nie

%)tłflbIjtCt”j W itlogi pcey[iktcji. N:ik,w (Ioł;!C7ić wszystkie z;iłączniki wynlag;iIle W iwcylik;tc,i.

%„ J)rnJHidkfl, Iy zatiacznik nic dotyczy wykonawcy, nale,y napisac na nim „iiw (iOtyCfl””
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ZnIicznik nr 2 do kz KP/LP—236—021 19

pecz.iiki unity

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOflCZACE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postepowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. określonych

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

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie

(wskazać podni/ot okres/id odpowiedni zakres d/a wskazanego podmktu).

(m/ej n;p”.uśI). dnia r.

13



(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomościa konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(rniejscowość, dnia r.

(podpis)
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Zi icznik li 3 do ywz KFZP—23o—02”I°

piecz tki miy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

(rniiscowośe). dnia r.

(pmlp/s)

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

podstawie art ustawy Pzp (podac m<yca zasżosowa,iio podst.9wę wyklucnmia spośryd ykyrnienionych

od. 24 usL 1 pkt 12-14, W-20 usiayyy P4i) Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością.

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

(nikj oyozc), (in S r.

(podpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOtUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuję siew niniejszym postępowaniu, tj:

podać pełna nazwJfirm, „idri: ke W z(Ite;fl(e:ci od podniinti;, NIP/PESEL Kns/CEnc) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(miojscowośc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SE WYKONAWCA:

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

podwykonawcą/ami (pudar

pełna nazwelh”rnę, adms, t:,kze w zalezności od podmiotu: NIP/PESEL. KRS/GF1DG,), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mitJ:;uoLyus,:). dnia r.

(podois)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w bład przy przedstawianiu informacji.

(mo:j:uwnsc), dnia r.

(podpis)
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Zalaezitik tir 1 ib SIWi KF;Zl”—2.6—02t)

peeiiki my

OŚWIADCZI•:NlI:

— iiwiadc,aniy że nie nzilezyiuy di rupy k;iniialowej, @ kiórci niowa u art. 24 ust. I pkt 23 ni.iwy i”ritwo

Zamówini l”iibliuyiiych (l)y. 1;. z bh r. [10/ 1 I(i4 LC lin.), Ij. W rozumieniu utiwy z dni;i Ib buleni :007 r. o

semenie konkurencji i koiiuiiiciitów (Di. U. z 1015 r., poz. I 84Y

— OSWIŁI(bC/iLifly, że należy „Iiy do tej samej Ęrupy kapitałowej, ti której intiwa w tri. 24 ust. I pkt 2 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych, tj. W roiLlalieiliu ustawy z dnia Ib lukLo 2007 „. o ochronie koiikureiiuji i

konsumentów (Dz. U. z 201 5 r., poz I 84), o podmioty wym lenione poniże1 (należy podac nazwy i adresy

siedzib)*:

Lp. \;LI.wa (lirina)______

______________

AtIrc% sicdzihy

I
—

I

____ ___

2

____ ___________________

3

_________________________ ______________________________________________________________________________________

4] -

________________________

podpis osobn uptnyaJmIioncI
iepie%ciiciwan.a wykonawcy

*
— 1 IL()dpI)Widfl le skreślić
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Zihiczni k ii 5 do siwz KF!ZP—236—02,. IV

\VyLiz wyk on n >ch (losu Iw

Irzcd,itjot dotawy
\\(I

Daut wykoihtnia Odbiorca po(wicnIitiacy
I ..p. dostawy w A

flJk/ytc \yYi {M1ZiflC

Po każd ej dostawy wy ni kii lon j W W3 kazie na i eży (I Olą czyć dowody określające, czy (Icistawy te zostały
wykonane w sposób należyty

(illit JS( 0ue), diii a r.

(J kij \
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Zalacznik nr Ci do siw/ KPZI”—236—02 „1

(I iliOWil nr K F/LP 237—02/19

(projekt)

Zawarli, w ifitin 2019 r., w wyitikn postepowania O udzielenie z[iifluWleili[i pnblicnics:o na

dostawi wlókni piiliestroweuo ci4teo (iwnskł:ldllikowego z kouczoiieco wyborem przez Z[tniwiajaceLo

otCity Wykonawcy, w trybie )rzetiiij-u iiie(i[liiiCLOitcO (I WiiItOHCI nitprzckricz li.LCil it ti0wirt0HW kWot

okreslonych na podsti\yie trI. II List. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 i Prawo zamowien publicznych (PZh.

poiniedzy:

I nstytlitem \Vłókieniiictwa, iistytutein badawczym z siedziba w Łodzi (adres: 92—1 03 I ódź, ni. I rzezióska

5/15) wpisanym do rejestru przedsiebiorców prowadzoneiw lirze, Sad Reionowy dla Łodzi—ródniiecia \V

Łodzi XX Wydział Gospodarczy K ks pod numerem: 0000043801, Ni 1”: UŁ:724—000—Oo—o4, Regon: 000050239

zwanym (Jaic „2amawi:ijacym”, rcprczcn(owanyiu przez:

I ) dr inL Tomasza Czakowskiego — I )yrektora

2) mizr I lanne Paszkiewicz — (ilówneiro Ksiceowego

z siedzihu w NIP:

zwanym 1i dalej ‚„Wykonawcii, reprezeiiiowanyin/ii przez:

1)

2)

liniowa tiW/Lrledina wynik positpowuiri tiparte.ti O przepisy art .39 listawy Prawu lamowie piibiieziiycli z

dnii 29 stycznia 2004 r. (tip.z.p.), noc któiego wylonioini ykonawc.

Wykonawca zohowiaztije się sprzedać Zauiawiaiaceinn a Zaitiawiajacy zohowiazujc się odebrać towar i
zapłacie umowioila cent za wyutien one w 2 pkt 2 ilości wlńkna polies rowego cięlego

(I W liski 2 Lilii kow ego:

— dwusk lad n ikowe 4—0 (I (cx, 35—70 n

2. Przewidywana Iośc (10 realizacji:
— 15 000 kg

1. Wykonawca realizuje zamt)wie,ue sokcesywiuc w okrisic trw:itiia tiulowy. którym utiowa w * 8.
I Wielkokć dostaw Zauuiawiajacy okrela w ornie piseuululej zwanej dalej •zaiuuowienienu”” na iłiui przed

\yyIiuieinyuui p/ez Zatuawiajaceso ieriuiuiem dostaWy.
3. Ziuuiuwiajacy na prawo zwiększyć lub zmii iejszyć w melloc i dostaw real [70W auiycli sukcesy wui ic o czym

niezwłocznie infbrnutije Wykoitawce.

*4
Wkonawct dostarczi iia swoj Ioo,zi zauuiowI(umia ilosiawe.

2. Wunuki dostawy: oco nimazyti Ziiu:Lw mmiaceeo, 92— 10 łódź ni Brzezińska 1/3, PAP ŁOI)!

(lNU II RMS 2010).
3. Wykonawca zawiadanii:i Za,uiiwiijaeeeo (I termniiuie dostawy w kiriiue pmsenun] (laksemuu lub droca

e e kl roi nutu a)
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[)oslirceony pi zediiuot zam(”witnia po\”11e11 odpowiadać wylilmallioili Za;1iwiaiaceto okreIonyin w 2

pkt I liill(iSłtj (linowy.

2. [)osiiwii 10Wilila być OCpOW Cliili(1 O/ihtkLlW,iiIa Clił r()sldlc in idectwo k c:le, lii lIny ookoiuent

potnerdzijicy 10,1(1111 e systeilIti zI)u\ylieniIIikOsCi.

(I

I iroiiy ustaliji, ze cena I ku wlokiju piItntIowtĘo Ci4”te1,o dwuskkidiiikoweo jest cclii jC(1(1tkOWi

licHo. powitkszoni podatek VAT.

2 Miksyiniliii iioniiiiuliia wir(csć brutto iiliiowy \yyIi()S . ił <slowiiie:

3. Zil1iaWitiiC naliczy i ()dprO\yl(Ii i VAt z uw/ulechi cn jem przepisó\y obc)wia /0 wcycli w kraju

/illllii\Vliijlccu(). (Zup/v :osl,nhlc” UNIIHICII” li” pr—i”pczdkii gl/i ih”Ao,iaieci” sA/uc/ujoccgo opile n/e hcd.:ii

4. I(ozliczenic niilO\yy nistipi z:nidoie 1 luc/111 WIrtnUii hktyciiiie ireilizoniiiych (1051:1w \yskazIIil W

hikkirich VAI w okresie jej trwania okreloiI\ in w 8.

1, Z:imiiwiajiuy clopiiszcii /illflhile ceny jednostkowej przedmiotu zamowicni:i w czasie tRyli linIowy. e/L”Il

konicczoosć ikiej zioiiay wyniku z okoliczności, kuśrycli nie możni było przcwidziec W chwili zwarcia

tiiiiowy, W szciegoliwsci W przypadku zmiany cen surowca iiietbcdnegii do wytworzerna przedniiotu

tiniowy. Zmiany w zakresie ceny nie nuci nistapić częściej ritz raz na kwailal. l”ierwsza ziltiana ceny lito/e

nistapić po uplywic pierwszeuo kwartału ot)owitzywania tonowy. Zm ani ceny jednostkowej nie mott

powodować zwiekszenit cilkowitej wartości uliiowy określone1 w 6 pkt 2 umowy.

Za wykonan t Liniowy Zamawiijacy zeiplaci przelewem iii konto W konawcy wskazane na hikturze

w terminie dni od daty wyutawienia laktury Zamawiajacemnu.

2. 7:imawiajiuy upowiżnil W konawce (10 wysitn ieil:a hiktuR buz sWt)!ec() pc)GI1iu.

3. W przyp:iclku wysiawitn ii przez kitioweLo W ki,iuiwce tiikiury w walne ie obuci. pIitntic doki nywane

heda w PLN Wc siedTileco kursu NIW Z (lilia poprzedzijicego clzien wyst.i\%Icnia liktory (:upl% iOMUlIic

lI\IltIJl%” II” a(I/tJI()yci cni kntp” ;cidzoć/—iznc Hi”Aoncnni IN/i lici/tUl” li” /aXky :10:00cl .u)s/ioh!t cifi”lii).

4. \W przypadku podania przez k riloweco Wykoii:tweu ceny n olerece w walucie obcej a wystawienia laktury w

PLN, ykoiianci dokoria przeluzecia waluty obcej m:i PLN w4 :redniego kcirsu NBP z dnu

pnprzedzaj:iueu dzien wystawienia liktor3 (:1/i/v : sidluc” IL col/ch ii :ci/ 1l(elc/ cic/ Arou pc)Lhoihiicz

Fi”koinnt”ci lJt/l lici/Oli” li” jiżkici :IĘoncl.myrcnhg ci/rio).

I. t;1ii)W nioieiu/: zostali zawarta ni czas okreslo,iy: uukcuywiiie W ierinnije 3 miesiccy. lici od d:iy

/.IWaJ(It unii)wy. Z z:isirzczeilmuin List. 2.
2. liniowa wyc:i:i W przypadku, ud\ nswtoic przedmiotu zain(lwielii okresłoot W ni[iieIsZej liniowie !Outailie

:„rtiljzowaii:,

3. I „rzedlu2en je leninu realizacji urnowy nio2e mistapić w przypadku nie wyczerpania przez Zamtwiajaeego

wirIo:eu umowy. lenom teii inoze byc przediLiżony max o 6 in—cy aneksem Ja zuoda stron.

4. Zui1l:iwi:ijICY noże odstapic iitl Ulii(IW3 na podstawie kodeksu cywilnego lub z poniższych przyczyn:

— w przypadku cdv dosiaicztrny lowar ?:iwiei:i nudy, W syczeuoIntnci lic pe Inia parioeirćny określonych

2 tt. I nliiicjszel urnowy. Lpranoieałe to przałuuc:e Z:imawiaiace:nu w emuicu i esiic:i od

ciI:—z\!non:i (!c,.%l:i\\y lub uanIieni,i %: ich e/el wi(1i \flc/,i iia:aW po/lici.

— iY iajrce cizi niespeliociiicuo swi:itlczeiira W nizynadko cdv \kykonawta ile (I(iLl/yililije icisieJoneco

U tillO%e termo in real;z;:cii tlosiaw lei W \/11:IcZc.l!,i )LtuiikciwecO ier::i:ln Nie nenia swaidczeaj,i.

()d.iapicn:r od Union\ „i J)s:iw:e pon\/s/\ei p:/%cz\ li mim/e :iHLiuic \\ lerlil:ice do dnia

9

I. Wykonawca zapl:iei na miecz Zaniawiijacego Lny timownt” w wysokości:

IQ % walio J niiwwy okre%]ollL”j w 6 osi. 2 tiniowy za odstapienie przez. 7:imawia,aceuo lit Ji(RIihl\Yle

* X ust. 4 ciniowy, (ib oilsi:ip:co ie na poi Leiwie przepisów kodeksu t ywi I nego, z przyczyn Ieżacycli

lici sil(iliit \\ ykoiiawc
Ii) (Ł1 „ wolcisci i_Ioiei Jnilow()lie i::rii: (kbuany za kuizuy clz:cii c”yiiie;tł:t w re:ilizie: lL ;iaiii:

20



dostawy. nie yiccej „aż ID „b wartości tiniowy okreIoiiej w O ust. 2 tiinowy.
1. Zastrzeżone ojry tiiiwwoe nie wyIaczaa odpowiedzialntisci W konawcy si zasadach oi,ólnycIi. jeżeli

wysokosć szkody spowodowanei naruszen cm postanowień umownych przekroczy W) sokou zastrzeżonej
kary umo nej.

.3. Zoimwiaacy na prawo do potracni; ka, tiinowii ch poprzez Poluliie.lszcnle suiliy penizne.i należnej do
li ty
lit podstawie otrzymane oti Wykonawcy Liktiry VAl.

4. Wykonawca ponosi odp wedzialiit,sc ii tlziilmie osób trzecich, ktorym powierzy wykoaniie zaiiiówie,,;a.
.5. Zmiana pod wykonawcy podczas realizacji umowy, nozIi hedzie jedynie za zguidi Zaniiwiijacego.

10
fliniiwiajicy zastrzec sobie prawo do przeprowadzeni prob teclmologicniych przedniolu zamt)wienia ni
kilku pirtieli prodtikcynycli wyrobu tinilneco oraz do oceny zgodiosci wyrobu bliIIIle1o z karta
parametrów technicznych i wyniaginiaini Zamawiaiecgo.

2. Zal]]awiajacy zastrzewi sobie prawo tło otlstupiciia od umowy xy ciasu 7 dni od daty oceny wyrobu
linilnego, w przypadku jeżeli wyrób iiiiliy uje jest zgodny z kart parametrów tecltiicznych
Vyinagiitn Zainawiajacego.

II
W sprawach neuregulowiych ni niejszi umowa maja zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu

cywilnego i przepisy Ustawy „rawo zamówień publicznych.

12

Spory wynikajace z wuowy roź.strźygii sad miejsca siedziby Instytutu Wiok ienn ictwa.

13
Zmiany (10 umowy nowi być wprowadzane tylko w orni ie pisemnej pod rygorem niewa2,iości Z

tiwigl,”dmueiiiein nisid art. 144 usiawy Prawo zaliowien publicznych.

14
Jiioyc s risdzoiio y dy chjednolir,snicyeh eszenplarzach. po ednymii dla kalej ze stron.

ZAMAWIAJĄ(:Y WYKONAWCA
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