
IWINSTYTuT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZA”IÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów Instytutu
Włókiennictwa w Łodzi

Tryb:

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

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

Znak sprawy: KiUP—236—04i 19
1.odz, 11.02.2019 r.
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I. Nazy:i ( tirom) uraz adres ziiI1iLl\yiiIjuCeZ4i

IilstYttit WIókIeililiCt\ya

ni. Brzezińska 5/15

92-103 Ludź.

tel. () 42 ol—63—1111

Ltks. (3 12 67—26—38

I(enoin 010)050239

VAT Ul II. 724—000—06—64

God2iny płacy od poniedzialku do piitku, od 7.30 (10 15.30.

I I. Iryb udzieiemiii zamówienia.

I Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego tła podstawie art. 39 i nast.

tIsttwy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t )z.kJ. z 201 S r poz. 1164 ze zm.) zwanet
dalej „.tmstawj IVP” oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. W zakresie nwurenulowanym niniejsza Specyflkacja Istotnych Warunków Zaijiówieniii, zwana dalej
Sl WZ”, zastosowan je mii przepisy ustawy UZI”.

3. War ość zamówienia nie przekracza równowartośc kwoty okteIonej w przepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. II ust. X ustawy PZl”.

III. Opis I)rze(i 111101 Ił zantówiemmia.

I. Przedmiotem zamówienia jese

Dostawa energi elektrycznej do obiektów Instytutu Wlókieiiinctwa w Ludzi polożonych:
• przy ni. flrzezińskiej l/3 oraz przy ul. Biyezińskiej 5/15
• przy ni. Gdańsk ej 118

1.1 Dostawa energii elektrycznej do zakladu przy ul. Brzezińskiej 1/3 oraz przy nI. Brziińskiej 5/15
a) Nazwa i adres O nuy:

Instytut Wlókiennictwa, 92—l 03 Lódź, ni. Brzezjńska 5/15, gui. Widzew
h) 0pis punktu poboru: St;tcji abonencka nr 13266
e) Adres punktu poboru (iuiejseowosć, ulica. numer lokalu, aTniinl):

92—103 Łódź, ni. Brzeziński Iii, gui. Widzew

(I ) li OC un 11) wiła 950 KW
e) tarylit B22
1) N wi1e r liczni ka: 00489570

n) ( )peiator Xysteinu [ )ystrybneyiieno:
1N;E Dystrybucja S.A. Oddziat Łódź—Miasto

Ił) Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy:

1KM W Obrót Sp. z o.o., Crudziądz, ni. Królowej Jadwigi I
i) Numer aktualnie ohowi9zIipcej umowy:

8KK1503/20 IX — untowi na dostarczenie energii elektrycznej
j) J )ata ziwarcia oraz ukres wypowiedzenia dotychczasowej umowy: Data zawarcia (1010W)” —

23.03.201% r., nmowa na czas okreNiony od. 01.04.2018 r. —31.03.2019 r.
k) Numer ewidencyjny P11!: 00006933340%

kikiad poniiarowy pośredni wyposa>ony n czterokwadrantowy licznik typu Al 500. 3x58/IOOV, l(6)A,
kl. 0,5. licznik kontrolny typu A 1500, 3xSX 100V, I (6)A, kl. 1, list we WA( i( I 847—296/00 I tiO, modem
(jSN/(IPRS Basie SKALąR

1) t:khad z)llmIalm)wy zanistaluiwany w ahsmieiiekiej stacji w tablicy pomimial—owej O w\amłmarachm XOON600
lInii. \%ykUiiii[lej W li klasie ()Chit,nn(iści — pmzystuist”waiiei dn p]nmnhiowaiiia.

• PrzekIadiiiki pradowe FJ”U60.13, 40/5 A. J1i 3(10J15, 5Ni0 yA, kl. 0.5 lX5.

• Przekladniki napieelowe UMZI4I, 15000: 3 uDO: V V, kl. 0,5, S 5 V.

ii) I „ronm,oJOwamle mycie emierui j I 900 „M Wli w tymii:

— szczy(ow;t 532 MWh,
— pozaszczytowa I 368 MWIt

mi) !:miiiiiwiajacy zihiez niy et do III grupy przylaczeniuwej.
o) Punkt (idł)iorti jest przystnsnwany do zasady „[PA.
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1.2 I)ostawii eiierii eleklryeznej do zakliidtj przy LII. Cdańskiej 11%

.1. Nazwa adres lrniy
Instytut Wlókieiiiiictwsi, 92—11)3 Łódź, iii. Br,ezińska 5/15, gul. Widzew

li. )ps punktu poboru: Stoeja abonencka nr 5325%

C. Adres punktu poluru (Tuliejseowoć, ulica, numer lokalu. sinim,):
90—520 Łódź, tu. G(bunskt 118, iii. Polesie

(I. ( ropa t:tiytow:i (obecna i nowa): B22 (obecna i nowa)

C. Moc ii mowna: 230 KW

I. Planow:tuue roczne zozycie energii:
280 NI W li „ w tynt energia szczytowa 80 M Wit, pozaszczytowa 200 M Wit

g. Numer licznika: 00407833-2010

IŁ Operator Systemu 1 )yslrylnteyjneLw:
PC L Dystrybucja S.A. Oddzial Lódź—Miasio

Nazwa du utycliczasowcgo Sprzedawcy:

J. TRMEW Obrót Sp. z o.o., Crndzidz, ni. Królowej Jadwigi I

k. Numer aktualnie obowiazujacej umowy:
SKR/503/2018 — umowa na dostarczanie energii elektrycznej

I. Data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy: Dalii tiwarcia iiniowy —

23.03.2018 r., umowa na czas określony od. 01.04.2018 r. 31.03.2019 r. Obowiązuj;ca
n mowa sprzedaży energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia.

tu. Numer ewidencyj ty PPl 01)0057292207

H. Liklad pomiarowy:

— Uk lad pomiarowy pośrL”dn wyposażony w czterokwadrantowy letnik typu Al 500
3x58/IOOy, l(6)A, kl. 0,5, licznik koatnilny typu Al350, 3x58/IOOV, I(6)A, ki. 0,5, listwę
WACiO 847—296100 l/60. modem (iSM/(il”RS Basie SKALAR

— Uklad pomiarowy zainstalowany w abonenckiej stacji nr 53258 w tablicy polniarowci
o wymiarach SOOx600 nim, wykonanej w li klasie ochroutnosci — przy4c)sowanej do
plombowania.
l”rzekladniki pnidowe IMZ 24, I0”S A, J2p lO00J5, 5s 10 yA, kl. 0,5 F55.

— „teklidiUki napieeiowe VRQ2wSI, 15000: Is /100:13 WY, kl. 0,2. S 10 yA.

o. Zamawiajacy zal etany jest do III grupy przyhczeniowej.

p. Punkt odbiom jest przystosowany (10 zasady TPA.

Wykonawca będzie zobowuazany przeprowdzić pel na procedure związaną ze zuniatia sprzedawcy u OSO —

1 )yslryhucja S.A.

2. Wspólny Siownik Zamówień CPV: 09300000—2 — I ncrg ia elektryczna, cieplna, sloutee,”.na i jadrowa

3. Zanuiwiajacy nie dopuszcza możliwości skiadania olcrt ezcśeiowyeli.
4. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości skladania oleri wariantowych.

i. Zainawiajacy przewiduje mozliwośei udzielenie zamówień. o których ulowa w tri. 67 ust. I pkt 7.

Zaniawi;ijaey przewiduje możl wosć tidzielen ia zamowień w przypadku ztt2yeia energii elektrycznej na

lMuiotu ic wy2szyiu niż przewidywany lub podlaczeoia nowych odbiorników energii.

IV. Ternu tu wykon;, nhi za mowienia.

Zamaniajac\ wyniasa rcahzaeji zamowieioa w terminie — 01.04.2019 r. —31.12.2019r.

V. \4arttitki LIdzialli W IHJsttJ)OWaniil.

O udzielenie zamówienia noga ubiegać sic Wykonawcy. którzy:

1) nie podlegaja wykluiezeiiiu:

2) spelniaja warunki tidzialu w llostcpo4au1iu dolyezace:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia okieślonej dzialalnosci zawodowej:
\Ę:ylw;niwGl spelni warunek, jeżeli %ykażc, że posiadu aktoalua dzień skladaiiiit ofert koncesie na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu emwrgmit elektryezuia, wydana przez Prezesa
Urzędu I(esulaci Fucreetyki.
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b) sytutci elcittiiiiiicztic uJ1) lilUitiso\ye)

Zaiila\VIaj)C? nie stawia \%trttiikti W lviii zakresie

e) zdiiltioci teehiiiczttc LII) zawodowej:

Ziiuawiiijacy luc stawia \%aiunkti W tym zakreHe

2. Ziiiiawhij:icy luoze. na każdym ciapie pOstcliOWaliia 11/15W. ze \yykOniweii lilii ioiadi \YyliliI:llIyell

ztlolnosci.je1tli z:I;tii::IyowinIe /i5L)liO\y lcc}iiiieziiyeli lul, zawO(l()wzCli \YykOii:I\4cV w nile przecisiczccti

aipodaicze wykonawcy ulo/t uleć tic2at\ Wny w,iyw 5! realizacje /aIilO\YielUa,

3. Wkouniue:i hoje w celu potwueuW”eiii.i spelai ta:j warunków. O ktorwb mowa \\ iozdz. \ I. 2) ninuej,;oj

W siosciwliycn ytuacj:uc1i Ol ul \% ciuln:esieuiuu do kook”ciiieeo 7O1i(flY:eiląi. lii) cad cleSCi. polcaat el

zuloIihL)”ąi:icil ttchnieznycli lub z,iwiid,wych ni” syuuiici ii:insowtj lub ekouio: c/lej anych podniioitiw.

nieztieznie OSI c;i.lriiktei”1l pr:iwnc”o i1czcych /0 tlili) t0”tlnkO\y pr!wtiyo:lt

1. liiii \yiiijiC euuhocćesnue inlOrillLiie. iy ..5105o\yn;i s\lLilIeI”” O której mowa w pkt 3 w\sI.lp: wylicznie w

przypadku kiedy:

1) Wykouieucii. który polcga iii zduiuituciach lub sytulicji witych podmiotow udowodni ziniawiaaceniu

że retlizujic „iitnówienie. bdzic dyspoiiowtl nuezbctliuyunu zJlsohaihhl tych poduiiiotow, w szczegoluiosci

prz.edstiiwuijtic z.ohowi:izinie tych pudmiotow cło ndduiiia lnu do dys1nizycji iiicibcdnycli zisobow ni

potrzeby realizacji znuhnwienia.

2) Ziiuiwinj;tcy oceni, czy udostepnituic wykonawcy przez inne podmioty zdoliuci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja tni;insowt lub ekonomiczni. pozwaIaj na wykizinie lir/e/ wykonawce

spelnianim warunków udzuilii W postcpowanitm oraz zbadi czy nit tiicliotlzt wobec lecu

pouluniotu podstawy wykluczeitim, których mowa u art. 24 ust. I pkt 12 2

3) \k cudntesieiiiu do warunków tlouiyczicyt”ii wyksiutlcenui. kwilitikac1i 7t\V0(IOW)”clh (uli d()SWUtdc/eflil.

wykonawcy muri polemć ni /diinoscuich uiiiiycli piidiniotow. Cii podmioty te zwalizuia roboty

budowlane lub tuiluci, du realiiauii ktun:ch te zdoImwci si WyniaimflL.

5. Wykonawcy morii wpolnie ubicrić” sic o udzielenie /;inlow cum. W tik nit przypidkni wykonawcy

ustanawiaja peiiiomocniki do repre/tuitowaniu ich W postepowaniu O Lid/elenie zairunwienit albo
repre/entouwinhl W postcpowtiiiti i zawale ii umowy w sprawie z,nuowicnia publ ic bero.

Pełnomocnictwo w ofliiie pisemnej (Oryl/nil lub kopia potnicrdzoii za i/iidnONC / t)ryl/unilcni przez

notniuszi) nilezy doliczyć do oterty.
tu. W przypadku \kykona\ycow wspninic ubiecuiaeychi sic ci udzielenie zamówienia warunki okreIone

w pkt. I . 2) mumusi spełniać co nilfilihuej eden wykonawcą smiumuciziel nie lub wszysc wykonawcy laczn w.

Yi. Za naw pcy przewid nie wyki liczenia Wykonawcy na podst :twie art. 23 ttst. 5 n stawy l”ZP.

Zamiwiajacy przewidwe wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt ustawy VI”.

VI. Wykaz iiwiniIczeń liii) doku mcutw. potwierdtijtcycit speln hiiiie warunków udzi;ulu W

(iG typoyramuiu oraz brak iocJst nn

1. I )n o!cimy k:hzd\ yykoniyca musi (lobicz\c ikmtmalne tam dzień sklmtlania okn ow:adczen;a W

w”.kiuzmul\ni W zmitezniku tui- 2 I 3 do IWZ. In loruitaeje Ju\\ arIe u o-ak adczen id I I”tda tanou ie Wstcpu t

Jlulwict(t/enic „e wykouiawt-a nie salleci wykluczeniu Oraz petm warunki udzsulu w poskpowaiuu.

1. \\ przypadku w spól;tero tmbicranii sic O /iin(nyiehtic przez wykouuan cow oswuadezcn ta o ktoryub tiioo 1 W

rOAlJ. Vi. niniejszej I W/. kl:idt kaidy z wykon;mweow w spoInie ubiee:ujucyc li się li ziluowien

()swuaddzL-uumi te numia potwiertI;ie spehuiauu:e wmninkow udyi:uu n postepowinilu. umk itsiiaw \yykluUzL”ilia

W zakre-ac, w ktoryiui każdy z wykoiiawcow wykazuje speluu anie warunktiw udzial u w pOsWpowii nin. luuik

jiodstiw wyk lnzeumi:u.

3. Wykonawca, koi-y /autuer/a puuwleryc wykonanie czsei znnnwienia podwykiiii,uwcouu, w celu wykiiz:nuia

Iii-tku uslaten.u woln-e iimo-h phudta\s 50 ykluctenia / Ud/liliI W phislcpowaiilti zuliltes/cza int”orniacjt ii tych

od wy kuna wen cli.

4, Wykonawca, który powolnje się na zusoby innych podiiuiotóss. w celu wykazinit bruku nielliu wobec mcli

podstaw wyklticzenu uuaz spełnienia - w zakresie, w jakiiui pownluje sie na cli zusuiby - warunków uduiuliu

\ pnslcplu\yuuiIuu zaniieszcza muliminuacje li tych podnimotaeli.

5. .Ie,”e”ll syykciiuiusc:u polesi unu ziob,uełu ltmb syuuaeju podwuiulti Ii”uc”cies(,, przLdsluu u ui,howuazaune leci

jleC hlląlili

(u. L_uaiw :uu:c\ puueul umduieicnicmu z_niion ciii. Wezilie Wyoriwce. kiuurca „ tYci.! miali, la w\te ncculnb:1i.

do” ikużeunu w nyuuiac/t”nyuui. mule ku”oi%zy:”l tuz 5 duui. ucru”nu,ue uktuuluiyc!i ba bieli /10”eilla :„aic-ptlacyeIu

ousi,yiidcze;: ul dokunue::tow
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I ) )dp J 5CiW”eJt) iejeslrii Iti1) Z centralnej ewidencji i ii)tOIilUiCji o dziitilnosci anspodarczej, jezeli

udrcbiW przepisy \yyilhl I Wphti di.i itjtstiI.l liib tWitItI)utI. w celu putwierdzeiiia buiku POdStit\y do
wykluczenia im t)t)dstflW co iii. 21 ust. .5 pkt I ustawy PZP

1) Zaswindczenia w taściwee,o naczelnika urzedu skirbuweco pulwi <lzauceo, ze wykonawca nie zulusa Z

oplacnieni pod itkow, wystiwioiies”o nie wczesnej 1)1/3 iiiiesiicc przed ti;iiywein (tililinu sklidtiiia
olcil Itili irIlleĘci (lOkliIlientti pot\yieidzijiee5u. że wykonawca zawarl poi<iztitnieiue / WiCiWfl)

orsalein poditkuwyiu w sprawie spłat (yeti i ile/nusel wraz z eweiituituyiiii (Rlseiklilil uli sr/ywii;iini,
U s/c”eAoliiosci tizyskal pizewidzuine iraweol zwutioeiiie tidioezenie ub ro/tozeilie lii iayzileetych
p$itiiuse lub wstrzyiuinre W CllOCi wykonania deeyzti wtiseiwe;o oritu:

3) /:is\yiildc?eIlLi \Yltisei\yti teiei1O\ycj je(tiitIstto oiiiIu/.iieyii1et 7;ikI;idu L tbeztiieezeń Spoiecznycti lub kasy
I(uliiiczeeo L bez1 uczcili Spoieezneo albo iiieo ttuktiiieiitii tnitwieidzaiiceo, ze Wykonawci luc

Jiilttii 7 upkicauiiiiii .skattek iii t[tIeziiee/eiuJI sptiIeu7iie tub zdrowotne wyMiwlonesu nie wezesiliej niż
3 niesiwe przed uplywem lerniinti skIldilul oteil lut) ilulego dokuiiieiitu putWienł7ajiCezO. Je
\Vyknnawct ziwarl puroztiinienie Z wtaseiwyin oreilnem W sprawie spla tych ntteznosei wraz z
eweiiliiihiiym oilset kim uli srzywn;liu i, W SZL/eLotflOSei uzysku przewidziane pniwLul) zwolnienie

odroczenie liii) ro/tozenie na raty zalee:ycl) platuosci lub wIrtyniinie W UiitIOC tyykoiianii decyzi
wiiisc iWCĘL) Or:2intI

4) Aktualna koncesja na prowadzeiie dziulalnoci uospuduiczej w zakresie obrol Ii unerwi elektryczni
wydana przez Prezesa Urzedu I(euulaeti iluer,Leiyki.

5) Dokumentów tlotyeiieych podmiotu trzecieso w celu u ykuzinii baku isliiieui i; wobec niego pottLiw
wykluczenia oraz spelnieni w zakresie w pukini wykonawca punyciliije siL nil jego zasoby. warunków
udziału w I)ostepo\ylniu — jeżeli wykonawca pulega na zasobach podni ulu Irzeciesu

lic/ell wykoiiiwci mi mcd, be tub mieisce zmiieszkmiu poz;i tenIoriuiu Rzecyypopulitcj l”otskiej zamiast
dokumenlow. O którym mowa w pkt (ił) (i3L.sktada dokument lub iłokuiiienly Wystawione W kraju. w

ktoryin unu siedzibc lub miejsce zamieszkania. putwicrdzajtce odpowiednio. ze:

— Inc zalesiu z oplacaniem podatków, opiat skiadek ni ubezpieezeiuc spoteezne lub idrowotiie albo ze zawari

poro/Lumenie z wiaciwyni onianen) W sprae tlał tych nale;ntrei wraz. z cweiiiLlaIiIyiili odseikanij lub
srzywnaini W sicze rótnoci uzyskat ;irzewiduii:ue prawem z.woliiieiue, odroczenie lub roztozeiiie na nity

z:ileL! yeti ptiil ilości lut) wstrzyiuauue W eutuei wykonania decyzi własciwesu 0r1Inu wyslawioiiy nie

\4ezeniej niż 3 ni;emeey p:7ed tiptyweiu terminu składania oteri:
— ii e (iLwario CLSI i i k id:ucj i in n e O tuszono uad Iuei. wystiWioiiy nie wczesniei niż 6 miesiccy przed

tipływeni terminu skiadiunia otell.

Jezeti w kraju w którym w konawca na siedzibe tub initjsce z:iuuieszkania lub itliejsce ziiineszkaaizi ma
osoba ktoicj dukuiiient dotyczy nie w\daje Me (lt)Ntiiiicnłcw. O ktorycb lilowa powyżei /:iitep(iie sic te
dokuiiicnieiii nuwierajacyin otpon jednio eswiadczeiiie wykonawcy ze wtuziuniein osoby albo oob
uiiiiwnionyeh do jeso reprc/uiliiuc:i. tub owadczsnic tisob\ ktorci dokuiiie:it unal douyc,yc ilu/ulic
przed i łiuriusyein Iti1) przed orciinen) stlowyin. aduiiinistrac\jiiyui ulkI (ini1iieiii sainorzzidu „IflodO\%eu(i
tub scispnduitzeso wItcwyiii ze wzetc (tu na siedzi be lut) iii iesee nuiiuieszkanii U\ koria\yc lub Incisce
niniieszk:unia tel osoby. lerinin\ okreslone powyzt stosuje ite

X. Wykonawci w terminie 3 dni od (lilia zaiiiieszezeu]ii na stiouie iilenieiowej intorin;icji. o której lililWi W iii

X(. tist. ustawy tVP. pr,ekaże zainawiajaeemu osni;iutezenie Lm prz\lialeinosUi tub iraku przynalezimsei tło
te samej srupy k;ipltdowej, ° której nowu w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze imieniem
owi;itkzenii. wykonawca może przedstawie. duiwoiły, ze powoi/allil z. innym wykonawci nie prt>wadzm di>
zakloeenii konkurencji w postt1owaniu O udzielenie zai]iu)\ylenia. W/ur t,swiadezeiia stanowi ziulaeznik nr 4
do StWz.

9 W zakresie nie uresulowaiiynt SIW!, zastosowanie maja tiizepisy rozporzadzenia Minisir;i Rozwoju z dnia
26 lipca 2016 r w sprawie nątzmów dukumentow, jakich noże żadie ziuniiwiajimey tui wykonawcy w

posteptuwaitiu O udzielenie zainowieilia.

ID Jezeli wytumiiawca nie zlozy oświadczeń, im któmyeh OlIwi w rozdz. VI I i1iii!ej/sj Sl!. msUiadezeń tuli
dokuitiemituw potwierdzajieyeh okotieznosci, n których ulowa W mit 25 osi I tisi;iw „LP. Itili nnyeli
dokunientow niezbędnych do przeprowadzenia posł5powunua, uśw[adc/.eiiua lub mttuktunieuity sa nmekouupteimie,
zawrer;m]a bIedy tub budza wskazane przez zaulniwtaaeeso watpt!\yu%ei, zinhlawiitaey wezwie do mcli
zlożeni;i, uzupełnienia poprawienia w terminie przez siebie %skazanyni, chyba że muiiiiu cli /tożeni:u ulena
wykonawcy podleLLatahy odrzuceniu itbo konieczne bytuby tniueważnienue postcpimw:i!luim.
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YII. lnIorInIcJe ii Sp(lS(iI)iC p()rOhiiIIlieWaflitl 80/ ZflhI%IWililceĘO Z W””k(IIlitWCIIIlI <ifliZ prtekizywaiiii

Oś\%ia<IC/eIi i (I(ihiiIlieIit(i%Y, II bII(że iyskazaitic (1861) iipr;iwnioiiych do porozumiewaliia si

z W”ykoiniwcanii.

Wszelkie /l\\l<tII)ll1iclilŁ <iswiiiilczeiiia, wiuoski ()Iai_ illlt)lll)atjt Zaiiiawiajacy .iiiz Wykonawcy no”l

pIzckazy\\ilc ptrnhlic, Lisem lub t,tiui eltklroiiiczna, za wyjilkicni ()lLli (Waz IlłlIOw\ (1k których
(itI;1uzc;”lII1.( et lilia liSCiWfll. Jc(!lltJc/cin.e LII1tlfll Juty pI7V))lililiii, /C j/(ICn;e Z *14 Lisi. 1
I{ofl)OIzad?ellta Miii Ira ((l/wolU z 1o lipca t) lo lOLLI W :a]rIWu oti;”u:jow (IokLllitnttlw as;C linie

zatluit 7.1 !1e% iui:Icy 1..) (lwjuiLIl;eIIiul i (lOtil1cnIc wyIll:eIli(liIc W rozdzale Vi i iiiesztj ślWz (rt”wic1

V pizyixidkii cli ;„Iozciii;i W wyiiiku wezwaniul o któn iii Illilwul W iii. 2<. list. J (Islil\yy l”Ll”) nosia byc

I1LMy1ItIc7lIle za Z/(l(lIlOsC Z Oflellulleli) W armie C11)flLi (ib W łomnic ciektroniezijej

2 \V korc po cnej i kierowaneJ no ZulmnsI\ylaJuicezo \Y k ojiawca winien po Illit lwIc sic lulileleil SfllIWY

okrehmyni w SI \yZ.

Lawiul(IOIlIieIil;l, ozwiumdczcniui, witioski onz nlonnuicje przekazywane picz Wykuiiuiwcu piSciflhlic winny
być skladuine na adres: Instytut \Ylokiciiiiictwui, ni. Brzezińsku 5/15, 02—l (13 Lód,, !:iiiyiciiizm Publiczne.

3. Zawidoiniemiiui, oświadczenia, wnioski oraz inlbnnuicjc przekazywane piez Wykonawce (Irch/i
eleluronicztiuj wi my być kieiowane in adres: ywiuy\yko iąj i wIt ąłzpI a bksent na ur (42) hi 63 190.

4. Wszelkie zuiwjadomnjeniu, oświadczenia wnioski oraz niórmnacje przekazane za pomoc Ihksti LII)

w ornie elektroniczne1 wyniagaja ni zadanie każckj ze 5mln, niezwlocznco polwicrdzenit laktu ich

ot i-zyn I nilu I.

5 Wykonawca lIl.te zwrócic sic do Zaiiiawiumjuiecso O wyuknienic [Juści SIWZ.

6 Jezel I wniosek o wyl:lsnienlc treści 51 WZ wpłynie do /;lrnu(wci:weĘ( Ile później flIt do kwca dnia.
w klóiyiii uplywa połowa terilliliti skla<laniui ojcu. ZaIIIaw:uhjuicy udzieli wyiazIIlcll iiczwlncziiiu. jt<itiak nic

no;iiic ni; ni 2 <liii pied uplywcin terminu skiaduinia o:ci I. Jezel I wniosek <i wyiutsnien ic I eści SIW/
Vyplynie po upływie tcriniuiti, o klonin nowa powyzuj. lub tI<.tyczy udzielonych wyjasnicn, /ulllaw iajacy

1110/t titl,”ielic wyiainieIl illit) pozosIaić wniosek bez ro/potliania. Zainuiwiajacy zaiiiiesci wyiulsalleIlia na
stronie intcrntIt.wej na której udosicpnioiio SIW/.

7. i”rzccllużenie IcrfllIiltI kluidallia ołcrl nic wplywui li bies”. terminu skiaduiniuj wuiiotij. o ktoryiii fl)t)\yil \Y

rozdz. VII 6 lliiiiujszej NIWZ.

X. W przypadku rozbieżności poili iedzy trcsc ii in n ejszuj XI W/, treścią ud; clonych odpowiedzi. uLo

obowi l/LIJ U lii IlL/\ plzyl W irest uSili I / IWILJ II lLLO )(I”lllthJt oswi ltltztfllt / tui LWI (J lttO

0. Zaunawiajacy nie przewiduje zwołania zebrania WykollulWCtl\Y.

10. Osobami uprawnionymi przez /i(milwiuljacceo do porozilmiLwli1il się z Wykonawcami 5:i:

— Malsiorzuila Piotrowska, Michał Kołakowski

\„IIl. %„yma1aiii; tiotyczące wIitiiiini.

\k IuilllcjsAlli posltpo\yinitu ?auniwiuduicy Ile wyullasia \ eic:iiul wl(śtiilI

IX. Termin ZWi:iZumflia oferta.

W kouiawca hedzie zwuazany ocr1a przez okres 30 dni. fluet lerinintu zwiazullila olerui ro!poc/\na sic wiat

Z oplyucili ltruniuiu skl;iduiniuu cilco. (art. SS Ul .5 tisI,lWy P/i”)

2. Wykonawca uiiote puedlti;yc tel111111 it iazatuia otella na ctis niezbcdoy do zawarcia uiiiouy

saitiodiiciiiic lub na waiuosck /alu1.lwiaIaccs(), z tym. Je Zalluawlajacy uiio2e tylko raz, co iajiiiiiiej na 3 dni

przeil uplywchn leoninu zwiazaul ii o erta zwrócić sic do Wykonawców o wyrazeulie zeody na przed lo.”eo t

teso tenuinu <I oznaczony okres ue dltuższy jcdnak iii? 60 diii.

Odmowa wyrażenia zi.aidy liii przed[użcnie terminu zwuuizallla oterta ile poWoduJe Lltrat\ wuidiuuii.

„iy.cdluzeiuie lerminu zwiuizluliui olera jest dopuszczalne tylko z ediioczesnyin ulye(llużcueo okrca

wuiżnosci wuidiuiit albo, jeżeli ile lei 0 iiiożliwic, z wniesieniem inwewi wadium na pzllużoy okres

zwiazulniul otćr,i. Jetcij urzeclliuzeriic leniiinu zwiul/ullila titer:i dokoiiywueie Jest iO wyborze OILlIY

IlaIkl)r!\sIlilujstcJ. ohowiuizek WInesielilul nowceo \yultIIlIIii ltił CeL) puetfliteii dotyczy jedynie

\\ yk(illaWc.y L.óues<” (Izli. zosi:l1:( \„ brui:iui ku IIaJklli”\!:iicjsza

X. Opi% sposobu przyotln% 3”WilIlIit <[cit.

6



I. t )iŁiia iiitii zi\yLer,ić iiastt”ptiace oś\yIiiiiC/CIiia doktiiiieiily:

I ) \yypelniony iniiiiiilarz oler(0%y3” spoizadzony wykorzyslinieiii w/orLi sianowiace1o Zał4cznik nr I
do SIWZ

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udzhilti w postulowailiIi — Znhpcznik nr2

3) ()swiadczeiu(” o bLiku podstaw do ykluezenia Zal4cznik nr3
4) pelnOniOCllICi\y0 uli> reprezentuiwinia wykoimwcy, o ile olerte składu pelnoii>ocnik

5) zohowiazanie poułi>iioIii Ii”ztcieso — cieli wykoiiawca polega liii zi5OI)iiCli liii, sytutep poili>iiuitti
uze C ego

2. Oleiła ii>iisi hyc i pis;ii>a W etyko polskim, na niaszyiue ul,> pisania, komputerze ul, ii>ii:i trw;iłii i czytelna
leelinika uraz. pO(lpiieITti >I/e/ OsOlli(Y) tIpui\y>IliOnii do reprezentowania Wykonawcy iii zeWnatr!
I zaciagilila zol,owiizan W wysi>kosci odpu>wiadapicej cenie oleiły.

3. W przypadku poclpisan ni olerly oraz poswitlczenia iti zodnosc Z orygi ulen> kopii dokumeni ów pl/cz

osobe nicwyniien lonti w doku mencic rejestracyjnym (ewidencyjny,>,) Wykonawcy, należy do oleity
doltciyc sit>sowfle pelnoiiiounictwo w orynnalc lub kopi poswiadczonej nolariiilnie.

4. I )okumeniy spnrziulznne w jczykti obcym .sii sI udane wraz z I luiriticzen jem na juzyk polsk.

5. Wyki>imwcti ma prawo ;lo,yć lylko jedna otirłc. Zlozenie wiukszej liczby okn spowoduje odrzucenie
wszystkich oteri zlożni>ych przez danego Wykonawce.

6. Iresć zlozoi>ej oterty musi uidpunyiadiic iresci SIWZ

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwuizaue Z przyeolowaniein i zlożen erłi Otell).

8. Zalecti ic, aby kaidu 1 pisiuia stromi okny byki lonulilclowiillii kolenyini ilullIerinIl. tu calu „iteruui wraz z
zaluicznik;ir>ii byki w Irwaly spinulIb ze SoIJul pol;ezona (np. zbindowanti. zszyta unicn>o,liwiajiic jej
sailiobtila ukkoinpleuacje). oniz ztiwieitiła „pis treści.

V. l”oprtityki lub zmiany ( rowu ci przy tizyc iti korektora) w okrcic, powilny być paralowane wlthnorcczl>ie

lH1t1 osulic podpisu1acui uWie.

10. I )krte nalezy zlożyć w zainknietej kopcicie. w siedzibie Zainawiajacego i oziiakowtić W nasiepujuicy

Instytut W lokeniyctwa. ul I lrzctiiiska 5, I 5, 2— 103 Łodz

oraz opatrzona liiipc,ii:

..Dostiwa ellerii (leki n czilej <In oI)ieklow lnstyi Lilii

Wlókieiinictwa w Łodzi

Z dopisk cm: I] ic ulw icnić przed dnieni 21.02.2019 I. (10 godz. 11.00”

o]xttrnc Iluizwa i dokiadnyiii adresem \k ykonawe\.

11. Z;,nnuwiuijacy inliirn>uje. iz zeodnie z art. S u zw. zad. )h usł .3 usiawy „LP oWny skladaiw \k

po!epowuuIiiLi (I zaliłowienic publiczne stu ItiWliC I podlegaia udosiepnieiiu od chwili ich olwarciut. Z

yiaikico iiloiniuiei sł;ini>w,,icyeli Iajeiiiiucc prinlsiehioiiwa W ro/LI!iacniu usiawy Z (lilia th kw,einia
IVV3 r. O „wtuleiuin,u Ilieuczeinci konkure:icji (Dz. U. z 2003 r. T\r ISS. poz. 1503 i pozn. in>.) 1ch

\\kontuwca w leoninie kIadania >len zasirzeel że nie nlc,ta one być udostcpriiane I edi>oczc”nie
wykiiz;uI. iż za.-arzeżinie iniorinauje sluunowia laleniincc przedsiebiorstwtu.

12. Z;ii”;iw itijticy ialecti, iby iii loroluicic zuisi rzeżolir jako tajemnica pried ichiorstu tu [wh pr/cz ykonau cc
zIemne W ixłdzieliwj ueiuietrzaicj kopercie / oinakowanieiii ..Iaielnnietu p:zetkiebioistwui „ lub piele
(zs/\ie) oddzie”iiiie od lozostuulyeli. awi,ycIl eleii>eiilow eleny, l-śrak jedliomnuuc/lic1o wskuuzariia, kii>rL
inlormacje stitiowni Iajciiii>ice” przetlsiebii>rsina ozn;iezau >edzie, że wszelkie u,w adczeiia

zuusw adczenia skladane w tiikc ic nin iej szegu pO.stc1RlWaiiIa sa piw ic bez zttsti”zezen.

3. !aslrzez.enie intóriiiacjh kióc lic st;in(”wizt iuiieuiiiicy przedsichiorstwa w nhzuinIelliti ustawy ti zwalczaniu
ineuczciwej kor,ktirenc1i hcd,”ie rtiki,,wane. iakui bezskuteczne i skutkować hcdzie zgodnie z ticluutiłi SN 7

30 pti;ciziei”nik:t 2005 (syari. Itl (LI 74415) uch odtuinietiteni.

14. !iinawt;iiacy iiitiiriiiiije, że w irzyxidkti kiedy wykonawca oli”zylna od niego we/walne w trybie art. (IQ

ustawy IYP, ti zlożone przez „ieao wyruiśuijenia lub dowody stanowić beda tajeninice przed iehio,.slw,u W

i”ezuiineliu ustiuc zutilczariuci itieulezeiwej konkurencji Wykoiia\yey liedzie )rzyslngiwiI(i >>„iWo
zisirze/eniti ich iki ttteniinca przedsielioisiwut. Przed,,tiotowe zastrzeżenie zaoluiwitijicy Ii/rit, za

skuteczne wylaeznie w s uncji kiedy Wykonawcui oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaze, iż
dane ntoimticje .siiiiiowia lijenince irzeclsicbit>rstwa.

15. Wykonawca ino/e wprowadzić zmiany, poprawki. modyfikacje i uzupelnienitu do „}ożonej okrty pod
warunkiem ze !:iluuwirjaey utrzy,ua pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terininerii
skladania oRri lkiwiado,nienie O wprowadzeniu zri> tu musi być zlożiine wg nikiel samych zasad, jak
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ktattaisi cieni tj. w kopercie odpowiediuo oziiakowaiie ipsctii ..LMIANA. kopeity O7Iii[cZOllt

ZMIANA ZOStlflil t)iwaite pizy otwieraniti ottitz \W\ k(iiiilXycy”. Jory wprowidzU ?ii)iilllY j Po

siwierdzciuu poprawiose procedury dokonywani ?Wiafl zosi:iiia doiiiczotie do oieiiy.

I h. Wykonawca na prawo jiized iipiywein tciiniiiu skiadinia olezi wycoi:ić Si Z poslepowitiiia Poili_Zez
ziozeiiie pHeinhiego i XlldoiuieIlia wediou tych siiinycli zasad tik wpr widzaiitc zimin poprawek z

l)iillt1nl na ko1it:e „\Y(( )i ANII „„. Klljitny OZliakOXyJiil \V (cii spOsOi) bud: OIw[cr:lilc W

ioiiiitisci ił) I1OIXVertlzcniti pOrl\y1105c posltpo\;Inia AykonXycy oraz zcodiioci ze uczonymi

olcitlnhi_ tKoptity ottri Xy\rt)ty\Xliiyct) lit iii_tt:i OIXyILi:lric.

7 )u irzciiczeUit „iii PLN \yirlo:ci \_i;_iI1i XV cokti;iieiii:ici z!ozoa”t:t Ul iUi(wIcIdzei)je YiciVitiijt

\%litiIlkiit LltiZI:iiLi XV l)t)tcIio\yaiiiu. XXXfl,łiiicl XV Xyi!tlt:icii lIii\ch njż PŁN Z::iii:tXXiaicy i)nzyjiicc sictIlli

kor 1 hi:oXyiIiY lizel iN_jodowy flank lrdsj Z diu;i iczec;t iO4Lil(l\yiiIlLi.

(itcila któuj I resc lit lieezic o(ipoXyl)dic trcscl Ni Wł. z zN rzcytlicIil art 87 iit 2 pkt J ustawy R/t”

zostanie otlnitiuonii (iii. 80 ust. I pkt 2 utawy PZU) Wszetk c niejilsnosc I obickcjc doiyczace trcci

z:Ipisow si Wł n;iiczy zatem wytii5nic Z /:nntiwii acylu anzcd lermincin k t;niin ja olcil XV irybit

iniew”dzitinm w rozdz jajc VIi niniu jj Ni Wł l”nzepisy tistawX iVi „ nic i7ewitiuja licOcjil(4 i
w:iniiikow u(lZilClii;ł ZtII)it)\yiuliiil. W (VIii Zapa)XX” iiojcklu UII1OXyV. 110 lutilililIt ltwirui;ł oitit.

Xl. 1iejsce i termin skladaiiiii i otwarcia ofert.

I OknIe na czy ;iożyc W siedzibie /alnawiającego: W I iistytucie WIókienn iciwa ni. ilnzezińskii 5/15, 92—

103 Łudź, sekretariat I wtrą XV (erininic (in dnia 2t.02.2019 r. goili. 10:00.

2. Dccydujice Znaczenie diii ouuiiy ZacIlOWanitL lennom skIadinia otcnt mi ilata j gotizilla wpiyXyn otcrty (ił)

ZinlXyilkiceo, ił fliC dita jej wystania przesyika pocztowa czy kurierską

3 Olenia ztożona po terminie wsktzaiiytii w rozdz. XI. I ninIejszej SIW/ Zoshitlic zwrocouii zodlije Z

ziistdaiiu okrcslonyiui wint 84 USŁ 2 ustawy PZU

4 Otwarcie oter( nast:ipi w siedzibie Ztrnawiaiaceo w dniu 21.02.2019 r. o odzinic 11.00.

5 I )lwareic olcrt jest iXyIle.

(„. Podczis otwiiiciii ulen odczyia id iniauje, o których ulowa walt. 86 osi 4 ustawy I”Zi”_

7. Niezyoc;nu po „„tw;irciu ottrt /llłilw:liacy !aiilec Ii:, Proiiie

ili;ipt;liJ:zi:__g :iltortllltjttIot\c/acc:

a) kwoty jaki Y_luci/t tilZC/iliCZ}t na sIilltilsOXyaiiiu lailiow itlljU

li) inni oraz idicow wykoitawcow kainzy zlaz\ tj iderty w tunilijlic

u) ccliv. icniiiiu \XykuIiina ?iliiowjcnja ukresu cW;iflhilcj: wartilow piłnosci znwi”lytti W oic;iauti.

JI. Oi% %I)I)si)I)ii nI)IiCttiiI:i cnn.

I. \\ykonayct i<ida cł_ilu icatizat_ji /iill(iw!elll_l plipI/ez wskiz:iiiiu w toriiittt:irzi utcrttiXyylli siionzattzoiiyiii

\X wzoru sLlnnXX Siceco Zalactniki nr I do NI\\ I. Licznej ccny otcrioXyct brutto Ja icaliz:iejc przcdiuioiti

I 0W ICIII ił.

2 Wykonawca poda celic limito za \yykł)il:Il]ie ctltnci Juillł)Witlliit oraz ceny za edinistkc roit czeoiowa I

W ił rt( I c flet Lo

J łacina cena oientowt brutto lilii tiwztcdniać wszelkie koszty narzuty skttdnjkj zwiazane Z

wykonaniem ZaiioWielii:i zetidne Z opisem przethootu tiLIllowiellil oraz ewciitti:ttiw upusty i IIliity.

1 CcTIy tusza być: podane i wyliczone w zitokragleniti do dwocli Iliejse Po przcc[nkil (nt:idi zaokniUcni:i —

poniżej 5 iiale)y końriwkc poluinite. powyżej i rowlit S i;ttcyy zaokr:iclic w gont)

5 („cia oferty wiiiiiit bye W\!izouli XV ztotyuti iofskjcti (t”i_%).

iczeii XX pO\tcplł\ł__iliiti „toziiit hedzic oleiLi ktiier \X\ hon prowltIziIiy tli) plo\yl:liiI_i tI tllliawl:ljaceeo

X1OtIXX ::E_”kti u,t ltkOXXeLili „entije Z i:!cpili:i (I i<itliR_ti ud owa nil\X I i_P i !%iIXX lj:c\ XX cciii occl:

t:ikjci oferty ttoiciy do oiiudiwonei XX Il ccii 1001cL od lowiraw i tlili któn :i:i:by OtIOXXize

(i/t/t tlt I zI\l I 1zL cii \ takim 1 J\1iitikL \\\Ninl X i lit 4iL o”cii tzo _iXk i\

i(iliuiriu)XX:ic /iiil:XX iijilccio_ że wybuln ecu i:eiy leczie tiYO\%id!u tlo iulWOii (I z:1iiiwi:t:cewi

tłhoXyhi!ko poti:iikowecui \tk:tzttlc na/wc iii,”:11 itlW:iio karego ttulSi:i\Xil ticdzie lFIiXXitttzle do ecu

ul_IX tykztiji tli wa:tou lit! kXyoi\ udku.

\III. Opk kryierińn. kińrymi timawiajan bedzie tę hieni,wtł prn wyborze ofert3 w ni 7 luHIallitul

%%ag Iyeh hr7 ieniiny i %pu%i”I)u ilutli) oltri.
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Za oteitt iaikorzystnicisza zostanie ti/ilitiSi otra, która tizyska iajwickszi losu punktów w krytenuin:

— Cent, (C0)— I Ol)

Sposób okreIeniti ceny:

A. Cena — C 101) %

„Kac”i,uj:i;;icy ze y,ysikicl, fl”rmcilaiy.y nIer!ntn cli pr/y(m w;ćrtoc nmzi ULNY 0ILrly jako t dn
CtIIy Ih:tLIlhi cclr(y,
Punktacja za Ceik tncrty utaIilui jest w s osob IlastLp[Ijacy:

xIOOpktxIOO%
ci

slzie: Cc enia
— Ilajlli/s/;l Cena

C — cci ni @ i rty h;id iti

2. l”tinktaci przyzllawanil ciltilom bedzic liC/OlEI Z tIoklatlnoci4 (10 dw(ch miehc po pizeciiiku. Najwyższa

liczba punktow wyziniczy iiiijkorzystiiiejsza Werk.

3. Zamawiajacy udzieli ztllnowielua Wykonawcy, którego oleila odpowiadać hedzie ws;ysikiin wymawmioln
przedstawionym w ustawie PZP, oraz w IWZ i zostanie oceniona jako najkoriystnitjsza w oparciu

podane kiyterium wyboru.

4 Je żeli nie bedzie można wybrać najkorzystniejszej okrty z uwagi na to, że (lwic lub wiecuj olert przedstawi

taki sani bilans CCI1Y, Zamawiajac\ sporód tych olert dokoint wyboru oterty z niijiiiższa cena Jeżeli

zoslaua zlozirne oteriy o lakiej samej cenie, zamawlalacy we/wie wykonawców, kiorzy z?oźyli te otcriy, do
zlożeti ja w terminie ok regloityni przez zaillawiabiceLo oFert ilod;itkowycli.

XIV. In formacje o formalnoŃciach. jakie powiiitiy być dopełnione po wyborze ofcrly w cclii zawarcia
W sprawie za Iii iWiefli;L I)tibIicenc;o.

I - Osoby reprezem upice \A ykointw-ce przy oodpisywaniu UI1fl% V po”wi nity posiadac ze soki (Iokumenly
pcitwieidzajaee ich ulliocowanie tlo pdpi”,iiiiia uiiiowy. o ile umocowanie io nie bedzie uuiikac
z dokuiiicnton zalaezoll\etl do olerh.

2. W przypadku wybon: olerly zlożonuj pr/cz \\ ykonawców wspolnie tibien i;tcyuli S:e ci tidzieleme
zIl1)tiweIua Laiii;iw i:iie ll1Oe żadać przed zawaruicin Liill()UV przediit lenia uiiiowy reuiujacej

wsoctlpriec iycli \kykonaweou. l;niowj taka w inna okresiac str011y iiiiowy. cel cjzialania spoMb
wspoldzialania, zakres intc przewidzianych (10 wykonania k,zdciiiu z nich, solidirna odpciwiedziaIiuec za

wykonanie yaniówieiiia. oznaczenie ezasti trwania konsorcjuni (obejinuj;iceo okres realizacji przedmiotu

zaillowiellla, gwaralle Ii rekojin i), wykluczenie inożl iwosci wypowiedzenia ulitowy kousorejuin przez

któregokolwiek / ego czloiików do czasu wykonanta zaI]lowietiia.

XY. Wyiuuunia (Iotycz(ce zabezpieczenia naIeźyteit wykonaniu urnowy.

Zaiiiawiajacy nie wy haga wniesienia zabezpieczenia na(eŻyteo wykoiittiua (linowy.

1. Istotne postanowieni ti, które zostatią wprowadzo ue do I reŃci U niow”y.

I mowa zostanie zawtn;i zwdnie z wzcii”em przedstawioin lii piye Wykonlw(e uwzelediiiajaeyiii Oiii/StL

/I\\LIJd hedze rueiilac-ie tlntyezace cen, leriIi;II,I Irwaaii: [i1llowV (tlnY wsk,tzane (i:kow- lej

ilO!I)!flLlU \artosc! ii”la.i\% V l3rtiitO.

b) Liczna cena uniow\ Itnilto uwzelernia wzekic kciszie. iiazuty I skladniki zwia/,i:ie Z wykoiiaiiieat

zaili(i\yiCIila zesunie piycOnUotelil zamowienia oraz ewentualne upusiy i aIiEIl”y

e) \%:ski.iIi.e \V linowie o:ci za:iiaw ;tnL-I eliere:i ulektiyeniei Sa narto5cEaiuj s/.leu;kow”yn1i i
ennrLl5tcr orienlac\”””,lx”_ 1)51 sa:11yl11 5e „lall)wn_i Je stosy ZaI1lU iijUCCL() zI)l1ll\yia/aaii do zakupn

encre:i \Y iotliiiet 11)511. sni”/Ce,tWey ILe hedite pi/\sUi\yao roszezciLe z IVI(Ilti Ue „nran t p:zez

!aIu;ixyiieL”el) prze%y!Oy\yliln ilosci cilerLij.
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d) tlOsLI\YH eiIerŁ[I deLirycznej OLI )y\VaĆ sit bedzic in warunkach okretlonych przejlisaini thtawy „niwo

coenielyeznu, KodtksLI Cywiliieizo oraz \yYdnnyiiu III ich podstawie !7ClSiIWi wykoiiiwezyiiii.

)peiitoreiu sysleoi[I dy.IryliLlcii unerwi jest „(„L l)ysirybueja S. Ą

c) iiiiie LIIiiO\VIiI, urti1)n IaryI”iy;i i \yartIiiki eli ziiiinn okrehiiie sa kazdśinizowo \V liliiO\WiL 1) S\ylłIdczeiliC

iisIuu (Iystrybuyi /IwIIrIc poiuiedzy IW Oiieratoiciii Systeiuii Dytiybticyneuo i. PUL Dystrybucja

S.A. ziijnitiptcyIn sic iiylryliticja eIiergri eIeLIrye?iiCj.

1) tloswwca zobowuiztic He rowitież do peloleilia łunkeji podmiotu otipo\%iedzialiieeo Zi tiiliinsowiiiiie

iintlIO\ye (Iii tIiLlifl LJtktiVe/JiLj Spi/eLlaiieJ IV itlfliLith iJiiiiiu”y. SprzedtI\yea dokonyw”ac lictizie
bililiso\yaiiia lIaiitIIOyCL() tiltidil Ziikt4)i011L3 irzez ( )dbioice iii p0dS[l\yit wskazaii ukliidow

li I Li IV y( I

g) termin pLiIiiiei /i I.ikltiry — 30 iliti oti doii wystawienia piiwidIowo wystawionej taktuiy VAI pr/tł

Wyktioawet. VY pi/yt)iiIkii tk”ree,tiiia aktor) IV C/aSie tii1iLIiiO/IiWii tCIiii teiiIiiriiflye \VyL(iliiiii(

zohowiaziioia — pl;iiiiosci nalezy ttokoniu nie póżniej niż w 5—tym diiit, od daty (itrjyoiinhiIi t;iktiiry.
IiktLiry noen bye przesyitiu w toronu eIeklronieiwj on adres e—mail eLikturyuiw.Iodz.pl

Ii) za dzien nipliiiy uznae sic dokonanie dyspozycji /IpIIIy przez LaIniIwiaji!cego.
i ) wykonawca ole ino/e zbywać na r/tez iisoh tizec cli wierzytelności powstalycli IV wyo ku real zir

LI liii) Wy

1 w przypadku iIiC(iOIrZ\iilIlliia jakoscii”uyeli stiiidiidow obsltigi Odbiorcy na lew) pieiiiiiy wniosek
przysltieuje prawo boiiiflkty liii, upusiti wedlus stawek okreioin”cli w 38 Rozporiidzeiiiii Mmistni
lio..podirki z dni; 2 lipca 21)07 r. W sprawie szczeni”lowyuh zasad kszt;iltow;iiua i kalkulacji tai oraz
nyliczen w obrocie eiwi eia elektryczni (Dz. U. Nr (28 póz. 81)5) lub u kazdyw innym póżo;ej

wydanym akcie pniwnyiii tikreśl.ilIiuyiii Ic stiuki.
k) piyyp;idku zoiian przu11iow sktt kuiacycii /111 iiflt st;iwk pod;okti VAT. akcyzy ich w prowidzeiiia

lub ;ioh;iny innych oIli;it i podiitkuw zwi;izanych z encreia elektryczna limb znii;toy przepbów pniw;i

skiitkui;ieci WYrc,sieni kosztów \yplyw;tjacyclI na koszt unerwi elckiryuznci jak rownie) znii;imi
wpniwadnijicycli dL,dai kowe oliowi;iik i zwi;z;ilie Z zakupem praw m;ii;itkou ych lub cenytik;m(ow

kitycncycii etekiywnosci eiluntct\czilej. ceny eneiaii elektrycznej dostaez;nej na podstawie Li mowy

ulecici anLoin;itycziiuj korekcie o waflośu wyniktiaca z powyz”ych zm un lub obowia,kow uilozonyeli

wlaeiwymiii przepisillil i ohowiaztia od dnia ich wejicia w życie. Wykonawca poiiili)rniuje

Z;iiiiawij;iceo liii pne koiekcie ceny energii elektrycznej dosi;ircz;tncj lid pod lawie UmOWy.

wkaztijac rowaoczesimic ?iliiiiiy Jrzcpisou pr;mwncli sLmiowiacyeli nodtawe wj korckiy.
1) ziiiiiaw claic\ tioptiszeza /OIiiiiiV Liiiitiuy W s/cłeeO!liose W /dkieie iiit)UY unio%Ioej. ccliv i U runy

I;iry:o\4ej, \I ./C/CUOlflh)5Ci W przyp;idkti iiiiiInY dOlach piawnycti.

mim) w\konIiwc.t poi Itomnite z;min;mwlIiiceuo droe;m elektroniczna w erimmioic do O dola każdeen iiiiesi;ici ti

wartosu j I losci /I/ylet ciltrU mi elektrycznej W poprzedni o iikre je obl,czeimiow\ Ol.

mi) aromiy przen_duj; iii(lzlIyl)sc tiokomiyiyanim ?mn!aii W LlOiO\Vie iilit;miia lilioWY dt”plbzc/aaia hctlłic IV

gianic ich wyznaczonych przcpm;mimim l”iR W Idol arteLu; 34 ust. I PLl” oraz I”kresloii\ch W nmiejżc

lilii )\\lt.

XVII. Poiiczeiiit” ti roilktli ocliiiiiiy pr;IwlIej.

kazdeinu \ykon;mwty. 1 i,ikze mnie tu „o(Imtimoiowi. jeżeli nia limb !nct; inture W uzyskaniu tI;uiier”ii
z;iuii”Wmeuima tlil/. p010051 lub iwie poniesć szki,dc w wyniku ilaraszenia przez L;nii;mw;aj;uceeo nrzcp;sow
uust;uwy P/l” przylir”uia Smodki ochrony prawnej praw.dzctne w dziale Vi ustawY P/l” jIk i11i pOSItpi”WIIl

poniżej ku oiy ok re Onej w przupusich w konaweyyeli u yd;moych na podstawie art. I I ust. 8 tisiawy „LI”

2. srodki ticliroiy pnneJ wobec u)elt)szemli,u 1) /flmflouieOil oraz SIWL przysluUui;u rówoucz ore;ou/aL 0ml)

wpsanyumm cm liste O kunej mowa wait. 154 ikr 5 ustawy P/l”.

XVIII. Kl;mulzLIIl imilhruii;mcyjm; dotyczaca llrzctI%Ir;;uluia tI;mmycli (iSoI)0W3”cIl

/wittiuie att. 3 list. t 2 roziorzadzeumi;m I”;rlamiicntu lnroiejskiego i Rady (UJ) 201. 70 7. (lilia 27
kwiemmmi;m 201(m . W spr;mwic otłmrmny osoli tizyezmtyeh w zwiazkum z przeiwarzanieni danych nsmhtmwycli i w
spa\4e s\Yohotlime5o ii zcpływn t;kicli (Innych oraz neliylen;;i tlyrektywy t)5ł16.Wt (owm[uie
m/1iOi adzenie ti oetiun;e danych) (Dz. kiz kii L I li z 01.05.2()l6, str. 1), dalej „ROIMY. inkmrimmuje. ze

1) adoioisir.itirenm huto l”.umia danych iismiliowych jest Instytut Włókiennictwa z sicdzb;i w Ludzi ul
Orzezińska 515

2) kontakt z nipektoreoi ocliiony d;ntych jest iinżliwy pod adresem indw w.Iodz.pl
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3) Pni/Pinia dane osobowe przetwarzane bcdzi na podstawe art. ot. I lit. h), c) kODO w celu

zWia/aliylli Postt”Po\%”aneIu () udzielenie zatnówiciiii pubIiczneo KE/ZP—23h—04;

lub w zwitku z prawnie tizasadmonym iliteresetn atlinin,strittora iii podstawie art. LISI. I lit. fl;
4) odbiorcami Pani Pana danych osobowych (wda osoby Itl1) podmioty. któiyiu udostepniona zostanie

(l0kLll1)cntiWI p0tep0\n1 W OpitruLI t art. 6 onz art. 9b ust. J 1l5I:lwy z dnia 2) stycznia 2004 t. —

Prawo zalIlitwicIl ptthlicziiycli (Dz. tJ. z 2017 r. poz. 157”) 2016).

5) l”ai lIana dane osobowe icdu pr/cc}lo\yywtne, zaodnie z art. 07 List. I ustawy Pip. przez okres 4 lat od

dnia zakończenia po1Lpi”wanla ° udzielenie z,nu)wienii. jeżeli czas Irwania UIIWWy wzekrcz 4

lata, okres prz.c)lowywanit olletoioje caly czas trwana, umowy lub w oparcttt O imwltie tiz:Lsadlliony

inteies tdlnlnlstrato,l.

0) ohowiazek podania prc P;tnia.I”ani danych osobowych hezposrednio „ani/Pana dotyczacycli jest
wyI]]i)”,leln [Islawowyil) okreslonym w piycpts;ich ustawy Pip, zy „zt,tym Z LIdzialcin W postcpi”witn

o udzielenie zamowienia puhliczueo: konsekwencje niepod:tnia określonych danych wynikaja 7

UstiWy P/pZ

7) y odniesieniu do Pitui/I”itna danych osobciwych (lecyije lic kda podejmowane w sposób

zauton]iLlył.t)wiiny, stosow;tnie do ni. 22 RODU:,
X) posiada I”an,/l”an:

na pod t:iwie art. I i ROI )O prawo dosiepu dl) danych osobowych l”anilPana tloiyczacych:

— na podstawie oi. I O ROI )( ) prawo do spa)slonal)i;i l”am/i>mi danych osobowych Z
na pxlstawic art. IX ROIK) intwo ?:iditnit od aduuni”.lruoni oeraniczeni:l pnzetwitrzinia (lttlycIl

osobowych z zastr/tzcii cm przypadkow. o których itiowa W art. I 6 ust. 2 1(000:

prawo (ki Wi] „es lenia skitri (10 I „rezesa Ltrndu Ochrony Danych ( )sobowyclt. Ldy uzna Pan/Pan. ze

przetwarzanie danych osohowyult l”aiii(l”ana dotyczacych larusza przepky KODO,
2. Jednoczesne Itistytut Wlokicnnictwii priyt)ominil o cia/acyli] nl Pani/kinu ObUwia/ku iflt0rltlacyjnyt]i

wynikijacym z tri. 14 KODO wzijledetit osob li/yczt]ych. których dane przek:iz:tic zost:ttta Zatnawiatace:iiu

W zwiazku z prowadzonym postcpowanicifl i ktore Zarnawiajacy porednio po/3 skii 0(1 wykotiiwc”

bioisicego udzizil w postepowtniu. chyba ze tilit zastosowanie co najmniej iedno / w3”laczel), o ktorycli titowa

Xv art. 14 ust. 5 KODO.

XVIII. Lista zaliczników.

\kyii)ieiliolie li/el nilaczniki sI:tnowia mtceraliia czesć Specy0kacji Istotnych Warunkow Lamowiciua.

I. Zahicznik nr I — tor lonulll:lrz;L oeriy.

2. Jahiczujk lir2 — tor nsi,,dctL”ilia o sneIniiniti warunku”w udziału n potcpowaniu

3. !ilaeznik nr 3 — W/Ar oswittlczeilIa ti braku pod.tiw (10 W) kluczenia

1. jaltc,n,k nią — 1n11,rtnacje na temat rruJw kipitiłowet

5. Lalaeziiik nr 5 Wini )elnoilioeilictwu.

GŁÓWIY Kb11-G0”

osoba przyaotoutijaci Spcc3 iktcje Kierownik !tI)1lwiijtceI)
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Zalczch nr I do siwz KI /ZP—236—04,

I”icctti. ()tc,cii[a

Ol”l]łlĄ

yIozoIht W O IJLIZiCIrUIt ziInó\yitIu.I w trybie przcturu OicOihnIiU%oneiiO ci

IIepreknIezcjIcei wyIn”>cci W złotyeh r \y;1 wcc-toei k\yot okreslonych na podtayw arL. I USŁ. 8 utauy ZI
na dostawc entrii elekt ryczne do obiektów Instyl tit LI Wiókiennictwa w Łodzi

Nazwa I adres oferent 1:

nr Liku nr tel e—tciail

Ztiiawiajtcy: IIiS(YttIt WIókicniiicąwc. ul Iirze,ń,ka 5. 5, „)2— 03 Łódź.

OIóiwciuy doutwc energii elektrycznej do obiektów Instytutu Wlókiennictwa w UicIzi zioditie ź

uylIll!iIitIanIi pccyI ik:iuj isuitnyeii \ytrLIIIkL)\y zaniowieicia lUt O tupLIiauycI wInInkIuIi:

I. ()krttjeiny reaIInlcIcdo%!awener2iLeIektryzIwj/akwotc:

________

—

(ciut Całkowita wartość

jc(II1ĘISt Lowa %Vart,iść netto St awka brutto za tlostawę energii
Przednllot ilose

netto I (11 xlii) \K1 elektrycznej

___________

%1%Yb .

______

(ly”V-”-Iy)
H

I jii IV V U

______

I ner „in ciekiryezica
ti I 2 MWh

I (lWI

-

I iieriiia rlektnctiii

łVI iwa

III kN\”nlaIn:i IoulliiUilIl;I (tOi IIUII() Ll().,UI\%”%

(ło\yiiIL )

2. Furin:ii nykouiaiii;i: „IIkcesywnie nil dnia 01.03.291”) —
31.12.2010 r.

() iitde,aiu”y. ii łeiliernhlny nie zaiiier.;iniy mu”ierłyc reaiii;Icj C ueaepIIi.ic\T Ii uźe.ui /.iillOU:tIlI;I

)ti(l\y k,iiln\\rciIu (n/L;”i”Jr:/”IJ( .An.lcc)

J Opis cJe:cI JIiiIUWiCiiiiL, klori ykuii.iwtn łarilIeTźI Nazwa pfldwykalia\\L\

I

itl ICałi!ICJIJlI/c7]lOdW)k(irlaWc — . . -— —

:7

: -.• —.

4. !iIiCJCii[()\VallL Il11.%\ i idrcy wyl.<iiiaweiiw wysttpuiilcyeli %p(lIi1e (w puyptttkIi \ ykouiawuow

\yłiciII1!C IJhIet1LJaC\U}i sito ictlzicliicc taIiitiWIcllia)
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5. Owiadczaiii!iity, Ze wypelitileiti Obi)\YiflZki iitloniuicyliw przewidziane w tri. 13 kil) art. 14 ro7[)orzidzeitia

Parlanwotu Luropejskieco Rady (UI ) 201 („/b79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. \Y spriwic ochrony osót)

hzyczaycli w zwiazku z l)Jzetwarza;liet1 (Ianycll osobowych i w sprawie swoboilneo pi1cplywu takich

danych oraz uchyleiii:i dyrektywy 05/4hiWI{ wobec osób lizycznych od kitiych dane osobowe

beiposrediiio lob porei!iuo pozyskaleiu w cclii tihieiinia sic o udzielenie iiIHjSZLo łaIllowienia 01117

zawiretlI realizacji umowy O udzielenie zaltttiw”citt,.

t \V pi/\padkti wylinrti iii”ej tiltrly. zobowiaiuieiii sic do zawaica liniowy na okretiiiyci W

X\!I. Nintiiycli pnstillc%%teII, k(tre zoNtilib! upici yadzt,iic cl<, ire%ci umowy.

7oc,1kl:iićo olcry a:

4

iTiiljSCO\VOSU i dala l”odpis\ ooh tipriwiiionych

oo rcprezcniacj i \\ ykoiiawcy

)flrI:u iiinn być 8pcIlzĄdzlIlla Ibl loriiiuiIar,icb I”) c,)Illw mych lir/c/ Wykci,,mucę. lecz ii b.r,nh %1ICIIILIjz!Ce1 flYUlflii Sj)cc3likatji.
I cn cl< I:< cnc W%/% ikr nil:1 tuli i „naim ile W Iwr Ii Lic1”.

W iriypilku, uIy z:uI:trziiik lit d(ilycż3 WyhOlblwcy, jttIc?y liplicie 11:1 III III „jIiL do (/3”

13



Ził:iczrik 2 do SL\yZ K.FZ]”1.b94, 9

))1CC11(k1 iriny

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(mk:jsctwoc). dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1 .2) Specyfikacji Istotnych

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

w następującym zakresie

(ssk:<c fnnor J kn”sI,c ( Ip(] <VI”< IflI . kru CII.< Wd< IZ.ĄIlufJ( )( 5 !nyo(u).

(n;icj.s”syosJ, dnia r.

(podpis)

14



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w bład przy przedstawianiu informacji.

(rnwJscowD:rE). dnia r.

(podpis)
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ZiI.icziiik ur 3 do siwz K.F.Z[—13h—04 IV

piecłiIka li runy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pip),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

(miejscowosą, dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać „nająca rask,sowwiio podstawę wykIuczena sporoil wymienionych

art 24 usL i „k: 13-14, 16-20 Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolucznoscią,

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

(;nEj:cokyasc), dnia r.

(podpi.)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuje sic w niniejszym postępowaniu, tj:

(podać pt”ia „1,J2Ltąi[imh. adn”:. (aha” w ;.jh.ności od podniota NIP/PESa. KRS!CEiOG nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mhcowu/c,i, dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOSY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, bedącego/ych

podwykonawcatami (podac

p?Ina nazwę/firmę, adrns, a lalce w zaleznuści od podmiotu: NIPJPESEL, KRS/CEiDG). nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowosć,), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w bład przy przedstawianiu informacji.

(rnejsiowosć) dnia r.

(podpis)
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ośwlADcz[:NII:

— oswiaticiimy, ze nie należymy ilu irupy kapihtIowe. 1) kt5rt mowa watt. 24 ust. I pkt 2 ust;iwy trawo
Z;nnÓ\ień I”iibheźiiyuli (1)7.. U. z 2015 r. p07.. 2 I(”4 ze zilI). t. W rozulnieniti ustawy z dnia lo luIL1o 2007 r. o

oeliroiiic konkurenu1 i koiisuioeulow (I )z. U. 7. 20 I 5 r.. poz. I 84)

— (P.Wi;I(Icz;illiy, ze IllIIeż)”1113” III) lej samej irtlpy kapit;ilowej. O klótej nowi w iii. 24 osi. I pkt 23 tistiwy
I”rawt, Zamowleji I”uhiicniyeh. t. w rozulnieniu uslawy diiia lo oteLLo 2007 r. o oubioiije konkurencji i

Ionsiioienlóty (I.),. Ii. 201S r.. 101 1N4). (1) (1(idI)lioty WyWICI)l0I)c (1(1W/C (ilale;3 podac nazwy i adrth\y
i ech ib )

_________

\aiwą(Iiriiia)

________________

Adit %ic(IIiI)_ __ —

3

_____ _________ _______

4 . —

________

iliiia

1011(1:5 thOhl\ Up()WJ/nit)!ltj tlti
lcllrczeilt w:iil:11 \ \koIlakąy

*
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Zalaczil rk nr S do siwz KF!ZP—23(,—04/ IQ

kadi, (liliO.

I cł iioiii cnie tw O

(wzór)

Dziahjac w iiiiiciiiu Instytutu Wlókiennictwa, wpisaiwu da KniaweLo ItclCS[flI SidOWta).

piciw;ld,”.oIIegc) pizez Sad Rejonowy (tki Lidii—Sic „diniescia w Łodzi XX Wydział Gospodirczy KRS

pod I iuincrem: 0000043X04, ni niejszyi n udzielani li i-lnic:

I uj reprezentantom pelnomeIlict\ya w zakresie:

• pr/cpro\%”Idzcl1ia pelnej procedury zmiany sprzedawcy eileremi elekiryeznej u Operatora
Systemu Dystryhueyjntmo — ląi I Dytiybucja S.A. Odzkil Łódź - Miaio (dalej: USD), w

s/ezew)Inosci dn ziłoszenia uniowy sprzedaży eileigi elektrycznej w imieniu Lmniawiijacein

i reprezentowania Zainawiajactmo przed OSI) w sprawach /wianlilyeIl ze /mniaIl;l sprzedawcy

emmergii elektrycznej;

• %VyskpOWalIIa w ml menu na r/cez Zaniawiajacego do USD \V sprztwacll dotyczacycIl

realizacji zawartej urnowy o wmadczcnie usług dystrybucji oraz umowy dotyc,acej dostawy
energii elektrycznej;

• występowailia w iIi icniu i na rzecz Zamawiającego (lm.) Prezesa Umzydmm Ftegu kiej i I ncrgetyk i
w sprawach sporów porn ą”dzy Zaniawtjącyrn a USŁ) w zakresie rc.iI izac I wnowy
przesyiowej i kontyIiuO4aiiia doslQn4 ellerul I eleklryezllej

• wyswpcnyania w lii ciao Zaiiiimwiajaccgo w zakresie wskazaflil podIli mot ii łl)O% ediialiiego

Za liLlansOWallIe handlowe.

\iniejs/e pelnomoemlietwo zOstaje udzielone na czas nie dlużsi.y niż czas ohowmązyw;mmiiim LifliOW”y

sprzcdazy energii elektrycznej zawarte z pellonloeilikielll.

l”eliionjociiik lic może udzielać dalszych pehllOmilOcIletw.
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