
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówieniu:

Włókno polipropylenowe cięte kolorowe

Tryb:

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

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

Znak sprawy: KF/ZP-236-O6/ IV

Lódź,25.02.20 19 r.
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I. N;i,ia (firni;i) Dnu. 3111e% /.;lilli%yiaj;Ct”ui

IuihtYlLut \\ I(ikiciiiuic(\Y,t

ii. Itrzezińska / I

103 LOdZ.

lei. O 42 tu —63—II)!

lak. 1)42 670-2t_3H

I(c.o;i: 0000501.;i

\ Al Ul I”i 7.!4—tlO(I—(iń—4

(.iOCł.}1Y pr icy (3d OnittilziaIkii (10 p:ikui. OLI 7.30 do I 5.30.

II. Tryb iidzieItiiii tiinówieiiia.

Niniejsze poslepow;unic prowadzone jest w trybie !rze0rl nieoLraniczoneLo TUI j)odSkiWiC art..N itusi.

u.liiwy z d,ii;u 24 slyeznia .2004 r. I3iaW() ZWnÓWicT) I”uhliCzlfleh zWLiiej dalej „„LitlW;i UZI” (lid! aktów

wykonawczych wydanych hi ej podI.uwic.

2. W zakresie I]ieureulowau]\in niniejza Spee\lbaca IslotnycIl \ aronków !Au1)owuenia, zwana Wulej

..SI \Ąi Z”, zIt0%0\YalIie flhit I317ep1Sy i.IslZi\yy UZI”.

3. \V;urtoć zunówiciiia nie przekracza rówflowartoNc <willy okrelonej w piepiach wykonawczych

wydanych na pu”d.ia ic un. I I osi. X ustawy JVI”.

III. Opis przed miot li iO mowicnia.

I. I”izedniioiem z;iunówienui esI. doshuwa włókna polIpropyIenn\t9u w isorIyoiciitucIl:

Włókno polipropyknowe cięte kolorowe I5-1 8 (11cxJ70-:9Omnl

łIoć: 50 001) k

Terana realizacji sukcesywnych (IOStL\Y [lic UHl/C byc (IIu?h!y iii. 11 (liii (3d daty iłoitiiia „aiiuowicnia.

WarLiliki 4 unosu] W terminie: u111u1i uuuii 30 diii i nie dłużej niż 60 dni (3d Wuiy wystawienia kuktury

Za ni a W ił] leci uii

Dum każdej dostawy należy dol;pcryć świadectwo jakoci/ates( 101) dokument potwierdzajacy

posiida nie S% steniu Za1wwnieni;u Jtśwc

\\c 7(llMflViiliiifly .iCt ireal:zowac !a11UiACiHe na „ui:uiIauh i warii:ikauh Oj)iN;ull\cIl We Uzorze

ui:iowy sLaaowiucyl3u Zalacznik nr tu do SIW,”.

3. kod (4V IItIt N0I1)cllkliItLila Wspolmue1o Slowuiik, Zaiiiowicu. 19.73.20.00—6 pohipropylcii

4. /.aniawiaicy nie dopuszcza nuożiky ci skladania okrt cycścso\yych.

5. Zauiiawcujacy nie dopuuszcza niożiiwoei kIad:uiiua olcrt wariaiilnwych.

6. /:ulnawizujiiuy ule przewiduje uoż! iwokc udzielenie iiUoWiLń, o klouyclu lilOWa W arT. 67 ust. I pkt 7

USI lW

IV. Termin wykonani;u zamówienia.

!auila%4uiłIiicV %4yluuU:u reiulinutji ź llu(”wieulul W lcrulliruie 12 iiiesicey. hc,”tc (Id dal3 z.uwuuei:u U[ii(U.

Y. Warunki udziału w 1iostęjwwniiu.

I. 1) udzielenie !alulóWie[1i,i maca obiecać se Wykoueuwcy, ktomy

I ) ue 1)(l(IIetLi[]ti yyk [je/calu:

.1) snc:iiiiujiu \4aiuu:ki ultizseli \k- !1().iu tUlili d(,l\cy.:cc:

u) k()IlpeIcflui 1111) I3rJ\L]i.[i LIII pr(iWad/.Lli[a (RIc.!ui[Hc U,” tI:uInoui zawocowci:

Z;uu1iu\\daiIcy lic siil\yi:l \;ii1l1k1l \V l\ ci zakucje

b) syttcuuji ckoiinuiucznc tul) iIuauls[)\ycj:

Zain,uwi:iiaey nie sliuwiii waituitkti W h ii zitkiesie

e) zdo!nosci tectiriicynej liii, zu\yOdOcj
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Wykonawca speliti wirtiiiek teb wykute, ze w” okresie ostatnich trzech lat Przed tiplywciii tertilinti
skluiduinia otert, i esu ()kIe )rOWidi.eliiui dzMliIlilt)Set jest kriitsty W tylu śukresie, wykoijal hi W

przypadku swiaduien okresowych lub cstglycli OWiliez wylwnywatiycii) n;ilczycie co ijillilic, dostawe

wltukiiui polipropyleuuowego O wartości CII nuijituiuiej 80 4)09,00 zI brutto

(do ;n:el;L:ĆI;nI tu” PLN ićnątsei ursAn:wnj ii i/c,hz,nn,mwh :bconueh m/ poiurieriLc;zie pbzknui llo/zi;M(ll
tu/rud,, ii poyhpoiiu,nn, lti”(/; 0,11/ IV un/n/al, „wmI, iti— Pl_A. Z,uż;ciu „/n t” „„rrjnnt •yicdt,i k,,,s
fOI/”JJ/O)n”iflfl”ffl(.N(JIn(lOuIi” fl,j,ik /„ti/yki Z i/liki irs CtL,,i /)Oft”J)onlitiki)_

2. /.aill:twr:ujacy iwie, na k:t2dyuii et:u1ite postypowan, nz_nać, ze wykwi:iwc nie posiad; wyiuaaanych
zdolnosc,, jeżeli z_wuiwazowaiuic zasobów technicznych lub z;iwodowyclu wykonawcy w lilie prziigwzgci;

gOs[)O(kllty.e wykonawcy umize lnice utegitywity wplyw iii re;ilizace zaiiiówieni:i.

3. Wykonawca iwie w celu potwieidzeiii;u spelnianiuu wuurti,ików, o których mowa w rozdz. „V. I. 2) It. b—c
niniejszej lWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowueo;i. lub jego czec;,
poleguc ni zdolnościach technicznych lub zawodowych lob syto icji tinan.sowej lub ekonomicznej innych
podnitotów, niezaleznie od charakteru pntwnego Iaczacych go z_nim stosnnków piawtyclu.

4. Ziunawiuijacy jednocześnie intórmuje, iż „„stosowna sytuacja” o której nowa w pkt 3 wystapi wylacznie w
1,rą1tudku kiedy:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lob sytuacji innych podmiotów udowodni zaniawiajaceniu,
ze re;tlizuiic zamówienie, będzie dysponowal niezbednynii zasobanll tych podmiotów, w szczególności
przedstawiic zobowiazanie tych podmiotów (10 oddania tliLi do dyspozycji niezbcdnych zasobow na
porzchy realizacji zaniowienia.

2) Zamawiajacy oceni, czy udostcpniane wykonawcy przez, inne podm 0(3” zdolności techniczne lub
zu\yodowe lub ich sytuacja inansowu lub ekonomiczna. pozwalaja tia wykazanie przez wykotiawc
spelniania warunków udz;alu w postępowaniu oraz zbaWi, czy nie zachodz; wobec leto
podnuotu podstawy wykluczenia. o których mowa w art. 24 ust. I pkt 12 23.

3) W odniesieniu (10 warunków (lotycz;cyuli wykszt;ilcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
wykonawcy moga polecać na zdolnościach innych pudiniotów, esli podmioty te zrealizoja roboty
budowlane lob usluci, do realizacji których te zdolności są wymacane.

5. Wykonawcy moĘa wspolnie ubiegać siy o udzielenie zamówienia. W tak ni przypadku wykonawcy

nstauawiaj;t pelnomocnika (10 reprezentowania ich IV postepowaniu o udzielenie 2umówienia iltio
reprezentowania w postepowanio ziwarcia umowy w sprawie zaiiiówienia publiezneco.

l”e?noinncuictwo w torinie pisemncj (oryc.inal ILib kopia potwierdzona za zgodnoe z oryginalein przez

notariusza) należy (lołaczyć do ofcriy.
6. W przypadku wykonawców wspólit ie ubiegajacycli się O udzielenie z;uniówien ia, warLouki okrelone

w pkt. I. 2) lit. b—e iuuusi spelitiać co iiiijinhliej jeden wykonawca saniodzieline lob wszyscy wykonawcy
c tnie.

Vi. Za flhtIYiaju!ey 11W prtciyiduijt wykluczen iti Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy l”ZP.

VI. Wykaz oświadczeń lub (loki! nientów, potwicrdzujucyclu spelnianie wai runków tidzia lu w postępowaniu
oniz brak podstaw wykluczenia.

1. Do oterty każdy wykonawca musi dolaczyc aktnalne na dzień skladania oleil oświadczenia w zakresie
wskazanym w nulicznikti nr 2 i 3 do SIWZ. liutólilieje zwarte W owiadezenjacb bedu stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca ue podtest wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialti w postepowaiuiu.

2. W przypadku wspolnego ubiegania sic n zanwwienie przez wykonawców oświadczetuij o któnch lilowa W

rozdz. VI. I ninieiszej lW/ skiadi każdy z wykonawców wspólnie ubiegajac\”u}u się o zaiulowienie.

Owiadezeuna te iUilj;l pot\% ierdiae spelunie \yartinkow udzualo w postepowinnu. brak podstaw w ykloeźeruia
w zakresie. w ktnuyiui każdy z wykonawcow wykazuje spelniuuie warLliukow ud,i;ulu s posąpowalutu, brak
podstaw wykluczenI;

3. Wykonawca który zamierz; p)wierzyc w\”kon;ouie cześci zantówieiua podwykonaweoni. w” celu wykazania
braki istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z odziatn w posteulowaiuun Ianlie%/.czl iitfiiiiiiicjt o tycIu
pu ttwyko TU LIV C ;tc lu.

4. Wykon;uwca. który powoloje się ta zasoby innych todiniotow, w cela wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetiieni;u — w zakresie, w j;uk;un powołuje się ta ich zasoby — warników (dziab
w posiepowaniu zlutuieszczu inlorrnacje tych podmiotach.
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1c_li \ykoIiii\ycn polel fli Zzisolsicli tlI) syltIc)! p(dilut)ll( ll/CCie1t). l)r/cdSl\ ztIio\iizaiie le:t)

10<11111(1 I u.

6. LIili:lwiaj;lc p1 utl tidzielCIilelll Z:lIlió\yiCIUa, WC/Wie wykoiiiwcc. którego olerta zustila Ilaiwyzcl CellillIlI

Ib zbozUlIa W WyZIUICZOMYIII. nit krótszym niz 5 dni, tenuitlie akttialiiycli tia dzień zbozeiit nlstcpujqcycll

(lsWiItIC/eiI lub dokumeiittw:

I ) t)dpis z \YllCiWea) t;tstrll 1Ml) Z ttrititliitj cwiden(tl i iliIt)rIliIci! [I tlzi;llIlIioscL LOSpI)(IilCłcl, eztIl

()(btl)l)e )rzc”.)lsy \Y\ <elb) 19)511 (kl rIle/tItI bul) IWIdITIL 1. W Ctiti pt)IWleYdZt)1T.I brku 1)0(1 IW

\yyklocztiIi:l LI poye owi. 21 osi. 5 pkt I tIIiWy 1/:”

2) Wyiz. dosiiw. 1 w pizyiidu s\yi;itlcZeII ()klLsOWycll iti ciaelych rowiiiet wy!\toyw:Illyca, w „kresie

osl.ltIiicIl 3 lit przed u)iywei1 Iernhiiitl skIltilIii:i Otuli. 1 :czeli okres prwtizei: tIi;iIII1OSCI jcsI

kriszy W lyni okresIe. wrać Z podineiti cli WilioscI. luznimioItI (Iti u sk(IZ1ilLi I iodl?tnW, li

rzecz ktotycli (losttw j.ost;ly wykonuic. oaz z:tliC/ClIIel(l (bOWOdlIW tIl\lchlij:ltyCll Czy te (111511W)”

zostaly wykoiitie lub s wykonywane ntlezycie, sporzadzoiiego Zg()dliie Z ztltciiiikieiii jr 5 do SIW/.

I )owodtiili potwertlzapcym i czy dostawy zostały wykollalie należycie sa:

— relerencie hitu inne tlokuiiienty wystawione przez podmiot, ni rzecz którego dostawy hyly

wykoiiywlne 1 w przypndk LI swiadczen okresowych hit) C inglycli sa wykonywane.

Jezeli ź uiasidnioiiej irzyciyiiy (I ()hIekIywIIyII] clltrltael ze Wykoiiiwca nie Jest W stanie uzyskać tych

dokuineniow. WykOlliIWCi sk lIdiI OswIii(bC/CIiIe.

y przypadku sw:adczcń okresowych tli) C i.lelycli ladli wykonywanych icterencje bId, „inc (loku lilenty

1iut\yierdzjlue ich nilezyte wykoiiywinie ptiwiniiy hye wydane „ue wcteniej niż 3 ni icNiace pr/ci]

upłyWcIiI Lenililiu skłIdaiiia otcrt.

3) Doktinieniów <ltiiycztcycli podmiotti trzecieco. W celt wybazan,a braku istnienia wobec litego podstaw

wyk uczenia Oraz speliueiiit, w zikresie, W jak im wykonawca powoluie si na ego 2Isohy, waru,ikow

udzialu w ptpowiniti jez.eli wykonawca polega na zasobach podiniolti trzeciego

Je2Lli wykonawca niii siedzihe ILib miejsce zalilieszkailia po/a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zilillilsi

(lokulImelItu. o kloryili )iiliw;l W pkt 6]). khldl (lokuIllesit lub dokumenty wyslm\k one W kraju. w którym tint

siedz,hc lub miejsce ziiiileszkania. potwerdzace odpowedllili. ze:

nie otwarto CCI) likwidacji amii nie OcIOS/0110 (bad oset. wystawiony hit wczesiiitj inż 6 niicsięcy przed

tl;)Iyueni terninu sk:Idil)ia okn.

Jezeli W kraju iilicJsca zalliieszbamila osoby lub w klijhi, w htoiyimi wykonawca na sicdzibc lub niiescc

ziinhies/kaIIlil, lic wydaje sic dokuiiicntow. o których nowa powy/el. zitsiepuje si J< dokuiuciiteni

zawierajacyTn OtIJlOwiedlilo oswiadczenie \4ykonaWcy. ze wskazaniem osoby albo O5ćI) upr:lwllioiiycll (II)

ego reprezentacjI ItIb nhw)ldczenie osoby której dokument mial dotyczyć, zlożone pr/cd notariuszeni

lub przed orellielil sldowyIlT, adiniiiislracyiiyni albo organerii smiorzidu z:iwodoweo lub

gospodarczeco wlaciwy in ze wzeletlti ii siedzi be lub ni ejsuc zamieszkania wykonawcy lub IiI icjsce

ztlmlelzkallia :cj osoby lerililil OkreslOifl tfl47tJ Stosuc sic.

7. \\ ykonawca W lerliTinie 3 dni <id (lilia ztmies/czenla na stronie uterlieitiwci milnhliuj. o kiórcj niowi W alt

6 ul. S UtiI\y I/I”. przekize /11111W iiijiccintl oswidczcoie o przmialczlio<ui lub bmaku przylnlleżliou i do

lej almej erniy kipilainwej. o kiorcj mowa w art. 21 ti.t. I pkt 23 UstanY l”/I”. Wraz ze zltyzcmliciii

OsWlitdczetllil, wykoimtwci OO/c iiźetlsltw W dowody, ze powlazant J iIIllyIn wykoilIwci lic piwz do

ziklocenia konktnenci W pustepowaniu O udzielenie zlinuwlumlIa. Wzór ow adczenit stanowi zilicznik lir 4

ilti SIWZ.

8. W zakresie nie ureculowaiiyni SIW/ zastosowanie maja przepisy rozporzaIzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r. w sprawIe rodzajów dokumentów, jakiuli może żadac zamlwiajauy od wykonawcy w

postepowlillu 4) udzielenie ZlilitiWiellil (Dz L. z2016 F., plIz. 1126).

ciel: wykoi)awc. li:u hozy oswi:dCjel:. i< ktoych :iiWa W ozlz. \ I. I. „iiIiiej.!ei sI\k/. (I Wjaec/e) ulu

llOkuiIITeTii(iW pOi eidzlac\tIi ()kotCzilt)sc. o kttryc.i lliiiW) W lii. 1a t. I Lsi.IW\ 171”. (ib ::ii:yci

t:t”sIIiiw:itow l::ezbut:r\uIi do :y/e:browleze”l 1 11115eho kwiz:. i)W auczeal: Itl) tboktciieiity sa it:eko:iip!e:ie.

z;lwaerla ):etly lob nucź: WtIzIlie przeł zz:lzw:ai:lueeo \ka:lbłwlls( I. „llI1;WaiJIC\ We/ue (Iti tł

zlożcmiia. utiuicliiiciiia, p(IiLlwlelia IY teIlilTIi[C lir/cz siebIe I%tLziITi\lii. Cli\ha że 111111(1 CII !„IO/,CTIIiI (Iterti

W\ kllniWCy potilecalIli) OttrzLt(elTltl 111)0 kIlowe/Ile Iiyltiłiy uiniewtfli[eliIe losleliowaol.
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I. Iiifliriiiiicje ii spiisiiliie IJOIiiLlIIllie%yiiiIiiI SĘ *IIIiI%Yi i4CL1O Z WyId,iiiWCiiiii (11:11 przckizyiyiiia iiswiiulczen
I (ioIIinieIltów. tiLŻt WSkiiZIIIiC osiUj ujHawIiioIlycIl Ciii liflhLUfl2ICWiIflIO SĘ L Wykonawcami.

I. \Vs.”clkic Z,i”Ą”iiiCloi11iciiiI. oi,yiidczciiiii. \yilioski uraz iiiloniiiicc LIli1lWi4;icy oraz Wykonawcy iiiL)za

przekazywać pisunillie. I.,keiii tui tIzn4ii eleklroiiiczria. za \yy-jatkicin olcfly oraz umowy uIIa kloryeli
iloptlszczaIni Jest lorina pisemna . Jtdocztznit Lilii\yiiicy 1l7Oiiijit, ic yjodnie z 14 IiI. 4
Rozporzadzciiia Minisiri Rozwoju z 26 lipcu 21)1(1 nikti W spraWie rodzajow tiokiiiiiciilow jakich inuiżu zadic
ziiliiiiwiiujiucy ( ... ) o\wsidc/rilTa i iltikiiiiieiiiy Wyillieilioile W riizdziak VI illiliujszej SIW!. (równie” W pr/\ptudkil
ich zlozeiiia w wyniku \yL/waulhi kturytii iflOWi W ol. 26 ust .3 Ustawy liP) iiiosq Iiyć 1ioswiadezaie za
zeiJdiluise Z oIyi4iui.iluun W Iiirijiie JiiscullIlcl lub w nomu elcktroiiic,iicj.

2. W korespondencji kierowanej do Z;ilnitwiajiceo ykoiiawca Winien posltuwwuć sic iiuuiierciu sprawy
określonym w l \\ L.

7muwiidi,mienia, o5wmidczeni,i. wnhl)ski oraz inloonIcie przekazywane puitz Wykonawcu )isenlue \%iIlny b\c
skladane i;u adres: instytut Wiokienniciwa, tul. llrzezioska 5I5, V”IO L6dź Ziinówienia Publiczne.

Zawimudoun cni;i. owiadczeu id, w nioski ni ai. i iilorilnlcie puskazywane przez Wykon;uwcc drorsu
elekliouiiczim,i winny być kierowane na midles: ;:illliiwluill:uIu i\y.hdzji( a fuksem na nr (42) bi 63 190.

4. Wszelkie zawiadomienia, ()%WiiItiU(CIIid. wnioski un”u. nlormiieie przekiznie za poioc Luksu lub
W lbrniie elekironiezuiej \V)”l)tlCdjil nit ż.tduuuic k.uzdej ze siwn, niezwioczneeo polwierdzeiiiiu :ukiu ich
o trzy mu ui iii.

5. Wykonawca może zwrocie sic do ZuuIniwi,l cezo o wyjiisnieoie Ireści SIWZ.

6. Je,eli wniosek O W\ asmenie reśc: SIW! wplyiiie do J.aIUawaIacLtLO uje P;niej nii ulu końca dni,i.
sy isltiryuui uply\ya poloua (cuinuiju ikludauiii ojcu, Lanu;uwiiuiauy udzieli wyjaśnieiu niezwlnc,”iuie. jednak nic

p°fl1J liż III 2 (liii piicd tialywcuii terminu skłudaruiu okn. Jezeli wniosek o wyzusnien:e treści Siwi
wplyiiie po upływie teiinintu. o którym nowa powyzcj, lub dotyczy udzielouiych wyjaśnieii_ Zaiituwituiauy
ulwie u(IZieliC wyjiusuuieui albo OłOStiiWiC wniosek bez rozpoznania. Zumuuwiijiicy zamieści wyjasnienia na
stronie iuteriietoWcj, niu Liniuj tudosiepnioito SIW!.

7. I”riedinzenie terminu .kI:udinia okn nic w;Iywa na bicz terminu 4iadanii wniosku. o kióuyun uiunwa W

rozdz. VII. 6 niniejszej S t\Z.

S. W przypadku iozbieinoci pomicdzy truścia niniciszej SIWZ a ireści:i udyieloiwcli odpowiudzi. jako

t)bO.k”iałtulic:I lilie/Y li7VJaU tiusu IliSullil zim ucri:jacceo b/luCia/C oswiuutczcu:e !utnmuuwiuj:ices”o.

. Zuuunuiwiuijuicy inc przewiduic zwolaniut zebrania \ ykonawcóu

10. ()suiharuuu tubotwutuouiyunu przez Zaiuauiuujuicego do poiozumiewulniiu sicz Wykonawcami sit:

— Maizori:uia I”iotruuwsk:i, Miuli:iI kuiikowski

\„lII. Yyinumgaiuia duutyczace watlium.

\k il:n!cis?\uiu puuil”i)o\yuniu .uunui\V!ijuie\ ul:e \yyllluizi. 1\1lie.Ieuliuu 1y,itiiui!l.

IX. lerunin zwi:zalmia olerla.

Wykou uiwca budze iu Iii/ai IV okna rtet. ok rus 39 iliti. I cc term inti Zw iuuzania ol cila rO/2ocLyfliI sic uraz

z uplywcni ternimnu sklad.mitia olert. (;ot. 85 ut. 5 iisl:uw l/li.
2. Wykoo;uwu:u 110/e pr,edloAe leruliun zwi,uzuuulia olerl:m. ula czas neuiiedny do /:iw;urcia i:ilboWy

sainodiielne lub ita WiliO es /.iunliuwiuluucect). / leni, ze /aiilulwi:ij”.IUy może tylko „iii. co oapnniej na diit
pried uplywein teruiuuutti zwiuzuunot o crt:i. zwróu ic sic do \Vykonawetuu O wy:”uu/enie icody na lrzLtlIu/cnmu
lego terminu o oznacłnn\ okres nic dluzszy jednak niz 60 dni.

I ( itliiutnya wyrazemu zetluły tui piyctlluzcniu tcriiuiiti zwiumz:tuiui tuIeui:i ue po\oduJe utraty wtidiuuii,

4. l”ricdltiieuiie tei”uooit zwiazaoi:t otcd:m jest Lfuipuszc/ulluue t\ Lo z ediioczesiuyni pried)uieiiieai ukresu
\y:i2iio5ci wadium albo, je/cli inc jest to iiuuiliwie, / WIliesicOleulI ulowego wumdmuuu iii iizcdluiuuuy okre
zwi,ininr:t udeui:i .Je;eli i”z,edluzcic tci”unuiium /wiaz:mnia uukrlui dokonywane jest po \4yluir,e tuIruy

tu ikoi !\ stiukI LI ohou i iźck nui.,ui I iIIWL,..O w dmuoi lub cti ptzculłuitn doisc y gil”, rui

\ykuumi:tycy, khnego )Icui:i z,u)st:Ll:t \yylli”:tnuu judzi iiajkuurzystuiejszum

X. Op „iJosoIuuu puzyg*ut(u%yylyuiuuia (uleci.

)i”crtuu umiesi ;„uiyerumc lumsielitujuice uuwuuidezeoiui i dtukuuiienly:

S



I ) wypelitioity foriiiiiłari ofertowy porzad;ony z wykorzytanretn Vi Zofii sNinOwiice ° Z:ił4cznik nr

I dii Sl\yZ. za\yleraptcy \V szczeuoItioct: yslaizanie olcro\yane:zo przttIiiiioIit ziIilti\Vieilut. liczna

cent ()lCit(VVa ltiiitto zObOVi tizailie (IOIyc/ice terminu ealiacji zatitow iettia. watutikow pfiilimsci.

;tkcepliicie \yszysIkieh )i)StaflO\yieii SI 7. i \yzurtt UI11O\YY bez zaslrzezeit, a tike tilornt;iujr ktćri
c/esc z iinówżeitiit \\ykoiiawca ztIUictza l)t)\Y iei”z.yć pod\VykOula\ycy.

2) u”wiatIczenie o speltiietiiit warunkow udziElili w postej)owzlnit — Zalnezitik nr2

3) is\ylczeilie i hI”akII podstaw do Wyk1nC.LnI.) Zalacznik ni• 3

pelmititocnictwo do reprezentowania wykonawcy. o ile olurte skiLidn pcintin nik

.„iho”iz:utie pntltitiotti lrzceteio ezt_”li \yykoull\yca poIca iti zasobach [li) syiti;icjt pittiiituolu
trz „t: te

2. ( H”ertit illu: b”ć iiankaiiti wjczyku polsktm, iii maszynie do tiania. knmputei”ze lub inna trwali i ezdeliut
iecliiitki latał. pttdpisnt przez t)\ohc(y) ul1O\%il/ItIOili ilti reprezentowania \%ykoniiwcy ta zt”wiii.trz

żiiC IlaitIl Itl zObo\yittztIn W wysokosci il oyi. id:ij:tccj cenie oferty.

3. W przypadku poOpisilnitL Ocrty oraz poswiailcieiittt za zLOdnOSc Z oryeititileni kooui (hlk[linclltot% przez

osohe ulew) nhic:iiniltl \y dokumencie rejestrac myiii (cwidcmicynym:i) Wykonawcy. nuczy do oterty

doliczyć stosowne pelnomocnictwo w orystimale lub kopii poiwiadczonej notarialnie.

4. I )okuinenty sporziidzone w jezyku obcym m 4 łajane wraz z tlumaczeiiem na czyk poit

Wykonawca ma prawo „lo,ye tylko jedima otetle. Ziożeti te \yickszej liczby ulen spowoduje odrzucenie

wszystkich oici”t „lozonyclj przez daneeo W ykon;iwcu.

6. irc.c z.ioyonci olert mus”. odpowititltic ircci Sł \ Z.

7. Wykonaw ca poniesie wszelkie koszty” zwi zane z pr/yeolowaniein i złożeniem olerty.

Zaleci sk aby kitzda zipistitia strona (ttetly byli ponutilerowiillt kolejnymi ntiIflertlilli, tj caPi olertit wraz z
ztiliiczniktmnii byli w trwały sposoh „ze soba polaczona (itp. zbitidowana, zszyli uniemożliwi:mjac jej
sanmoistritm dekoinplemacje), oraz zawierała spis tresci.

„oprawki lub zmiany (równiez przy u,yciu korektora) w ofercie, powinny być ptmaho\ytIme wl,tsnoreczitie

przez ook podpisąilc:! ofertę.

IQ. ()tćrte należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Ztmotawi:ijaceto i oznakowac w riastepujticy

s pt I só b

Instytut Włókiennictwa, nI. flrzezińska 5115. 42—03 Lódź

oraz opatrzona tiapisetn:

Włókno polipropylenowe cięte kolorowe

z dopiskiem z dopiskiem: „nie otwierać przed dniem 5.03.2019 r. do odz. 11:00”

I opatrzyc nazwa I ilokl:idnynt idreseiti Wykonawcy.

lI. Zamawia;icy nlbrniuje. iż „zLo(lnie 7 art. S w zw. z art. 46 ust .3 ustawy VI” oleiły składnie w
postt”pow;ntti O z:nnówienic 1itibiiczne Są „Iil\VOe i )Odleeaja tidostepnieniu od chwili cli otwarcia z

wi alkiem informacji stanowiaeyelt timetlilliuc przedsiebuirsiwa Vi rozuohieiliU ustawy z tinta I t, kwietnia

r. n zwalczaniu tiietlczciue] kooktirenc1i (Dz. U. z 2003 r. Nr 53, poz. I 503 z win. zm.), jesłi
Wyktioiwct w mernonme skladatita otell zasirzesi. ze nie iiiioa one być udostepniane i jeilnoczesitie

wykazu. iz, zastrzeżone inl”omiac1e st.inowia i.imetrniee przedsiehiorsnyt.

II. Zairawiiij”tcy zdeca. aby in!Ł)t”lmacje zastrze?une. jako Lmjeiiinica przcdseio”swa tyk przez Wykoiawce

zhozone w oddzielnej wewllctiziej koperete 7 ozri.ikowamiicm ..tijeltmitica pi7ed5teht<lrsLwV, lub sIlicie

(„zzzytc) oduzielnie od po,naalyclt. piwnych elenietitow otcrty. lrk ednozaacznego wskazat:it. które

iotor:n:icie stalulu a Lie tunice przetkiebuirstw:i o”za:icz.ic bed”zie. ze wszelkie oswt,idczeiia i
z.ts”,yitlcze,ita „ktatłtne Vi” ti,izcic oE:iic;szem” ptstciiiwIi: sa jtV:ie acz zastrzezco.

3, 7.,tstrzezene inlórinacij, kture ILe stilnowia t,i}eltln”ey 1Izetlsich1ot”st\l Vi nozi_Ilitieloti Llsta\Y\ (I Jwillczwi[tt

:iicLlczcuei konkurencji bcdz:c tl”:l”,t,Iw:tie. lako beztuwcziw I skuRnwae neczte zodnie z ticIiwali s\ z

10 ii,tzizieni:ka 20(35 II UZI” 74 05) ich titli;tjn:e:iica:.

4. 7,itnawii:iacy iltoatuic. że w 1,”,2xtdko k:L”[l\ wt kotawca olrz\ liii Oc Lego wczw:ilite w tiybie „r.
1m::m\y P/I” 1 „iozciae przez. nicei, WIHOJLi tli (IOWodta)W c tcdi i.. etnittcc mit zedsicborstw W

iii,”tIInIcIi:m u”—ta\y\ O „\y.iicz:IIilU i”igLI,_zt”\yci RomktIe:lci \ykootyey itezit” )„z\”tlei\YiIt) „rtll

z,sir/t.rcilJ,i ci: _iko ti:i Cii)IIIC,t liI”/.t”th”ici”il)r.”.I\%”a. i”zetl.tii()tliW”t. LI”irzt”atc !Oh(ilWilI.1C) nina za

skuteczne Wykicznic w sytuaci kicdy ykontawc,t (i1”i”Otz 5,lłitCgO „z,ist(zczelt[,i. edooczesitie wyknze, iż
(Illit niihirtiiacjc stailowit (IjelIlmIlce iizedsichioi”s(wi.
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15. Wykonawca noŻe wprowadzić zmiany, popr.[wki, nodytikice ztyeliiiciua do złozoitei ateny md
wartinikietin. że Zaitiawiiijacy otrzyniii pisemne zawiadomnicmnie o wprowadzeniu ziiimami przed termilimieni

skład;tninm otert. h\yiadol]mienlie O %Y1i1”O\Va(l/.(.”tUtt ziniimn ilitiSi b3”ć ZIOŻOIW wu takich santyuli zasad. jak
skłmtlana oterta t. w kopercie indiiowieliinii t)zitik(Wli]tj iiaiiscmii ..ZMIANA””. koperty oznaczone

..ZMIANA zstamsi otwarte przy otwicr,mninn alerty Wykonawcy. ktom”y wprowadził znam1y po

stwierdzeniu popwnoc procedury (IolKIywani;I zmian, zt staija doLiczone do alerty.

Ib. Wykomsmwca na prawo przed upływem ermim,mimm skł,mdaniim ofert wycokic sią Z posiepo\.tnia poprzez

linienie pisenmnei,i) powiadoinnemisi. wemtith tycim sitnych zasad jak wpm”imwidzamnie znmllilli i pO})i.iWek

T1ipHeiO ma kopercie „„WYC”UI AN 1k”. Kti1iermy oznakow amie w ten sposob hed,m otwierane w pmerw”szel
kmilejiiosci po pm)t\ymem”dzenitl popn\ylmmsci posieptnyaliiii \Yykouim\ycy ()mii/ ze,oj.itaisci „t” ć[oiii,iyiimj

m”teii,iiimn kopt”i”i”” titt”i”i wyuoty\yinmlycil lic beśla t)l\yiet”iime.

I 7. )c, irzeicztili IW PLN \%„mrtoci wetz,ilie1 W tktktiiiitnit,tcii ?„iO!On;ycIt lit )(mmwe:(iz.”iic s,iełniimtii,m

\yariiijknmw udzialu w postenowaniti. w3tazOileI W walutach inmmyclm niz I”I.N. /aIiiIaWiaJacY ;ii1\itIie .rediii

kurs iuhlikowamiy przez Narodowy Hink IoIskm 7 dmiiim wsze/cuma alistepowamilim.

18. ( )„ila kIciej tresu nie budzie udpow adac tresc ii Wł. z zastrzekn cm art. 67 ut. 2 pkt 3 Ostawy I „Z!3
zostanie odrzucona (art. 8t) c.st. I pkt 2 ustawy 1”! 1”). Wszelkie ii icjasIlosci i obiekcie dot\uzaue Wesel

z.pisów w Sł Wł. należy zatem wyjasnic I łamuawiajimuym ii/cd lerininem składania aten W trytiie

om zewidzianynm w rozdziale VII ninieiszci S I Wł. Przepisy tistiiwy „ł.!” nie riewiduim TicaOcjieJ i

w;irunkow tićzielr”niii z.immli(iWitillii. W tym „I.apis()W pioickiu umowy, no ternulmie Otwarcia alert.

XI. \„liejscc i termin skiadania i otwarci;m imft”it.

I . Otćrte nIIez\ „Iozyu w siedzibie Zmm1lIwi;mmceLntm: W instytLlcie Włókiennictwa ni. Brzeziński 5/15. 92—

103 LÓdź, sekretariat I piętro. w tenmiimmk do dnia 5.03.2019 r. godz. I 000.

2. flecydtmjace znaczenie dla oceny zaelmnwiiiiim terimminti składania alert itit (lata odziiim Wplywu alerty do
łitiliaw m eeno. a nie data .k wyslan mm przesyikim pocztow! czy kurierskim.

L C )tertt złotowi po terminie wskazanym 4Y rozdz. Xl. I tminieszej SIWZ zostanie zweceomit.

4. C )twarcic ofert nastapi W siedzibie Zamawiajacego w dniu 5.03.2019 r. o godzinie 11.00

5. C )twitr w alert jest jawne.

6. ladczas otwn”uia alert Zatuawiaiacy odezyta iniórmacje, o których nowi wart. 86 ust. 4 utiiwy PZl”.

7. Niezwłocznie po otwarciu okn zatnawiajaey zamieści na stronie
wwflyodzj4zmmmn\\ ienimpniblieznme iiilkn”niauje dutyczace:

i) kwoty. jaka z;mluenzt przeznaczyć min sITnmlmsowanie ZitifloWieilias

li) linii oraz idresoW wykonawców. którzy zliiżyli alerty w termuimlie:

c) ceny, tenninu wykonania zonówiemnia, okresu s.warancu i warumikow płmmmocm zawartych W tilertaclm.

XII. Opis spusotiti <tblicziiii im ceny.

I. \k”ykimtmaica t,km”eśla cemme iemliztep z;mmiimiiyienim pop/cz. wskazanie w I ornitilitrzim imlertmiwynm
spomćatlz<ttiytii \%C Włomu stammowiaceeo Załączniki nr I tła SIW!. łaczmmcj ceny (ilci”tmnyej brtmlto za
eahzacje itedmitititu /nni Widuj.

2. Liczna cena otenow,u brutto milusi tuwzeiedmmi,me wszystkie koszt\ zn:iizlnL. z e.mhzaeja irz.edmmiottm
z:mmuliWieina Z1(”tlnie z opHeal pmzećmiiiotim /imlttt\Yieit,a tutaj W/arem tOflOWy osreloimyi:i W mtitiejs/ei

I \yZ.

3, (en r”ltm.za l”yc: poditime I wyliczone w zau”kr.melemmmti da dws”eli ilmiejsc po pri.ecokti (zasmd;i z,tokm”,melet:et
:ioTlzei 5 mialcie kiiienwke ;iomllimniiu, pt)wzei i <mmmc 5 Tialez z,n)a:h:u W

4. t”etm ots”t”t\ wimmmla twe Weraztitia w złotych polskich (PlNI.Jezełi celem ztbtmtlie podimma w wilimuc obcem to

!:mmiiiuajacy W eelm oceny zbozomiej otcr:y doku”mmaiij przelczena na PLN Weelc redniieeui Nlmrsmm NIW na

<uncji otw;iteia

„cli w pu)tL”nowaml:o ztiizmia bcdzme onerti. mom”ei w bom” prowadz:!ny da pt”w”.tnma im zmmlm,mnnt.,iLL”cnm

nbunw:.mzktm pud mktnwco /eO(ii,.” / i”/eisili0 mi aOeitkO mul i)W:um”afl i uiue. zaoLtwiibiC\ ii celu umcemy

takiej umtcm”\ doi;czy do nrzedstm\% omle W u1ie cc!my po mee od towarów i ums1e, ktors m”i,mth mhun\yiaz,L”l..
ozt.czyc zemmutnime / yni orzc:)b.m”11:. W aktu :„rzypmtt..u W\kmolawcm .„.kldajac m,:c”:c. ;„e zohtme,wa:iy

poimmlonmmonac z.mmml%twmajaceeo, ze wylior CLiO tmtemt\ hedzie jiru”watizie do inuiwstmnit tm „mnOmwiatacesn)

t,bowm,mzktm podatkowego, wskajtmtac mmazue (rodzaj) lunitu których <10511441 hedzie prowadzic <to esu

pt”wstmnmim, oraz, wskiz.mmjac ich waltuise licz kwam\ podimkmn.
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Xlii. ()1,is knterińw, kIOiYIIIi Zaiii:IWiiIj:iC\ będzie Się Lier(IWal przy Wyborze Ofert), Wraz z pod:iiiieiii

w:i tych kryleiioiy i sposobu OCC1IY okn.

Z:I olcrlc iiaikoizyaiiiejsz:i zosl:iiuu Liznaiui otcrt:i /.\ycrajaca nijkorzysInieizy hiIan1 punkl6w

W krytt riach:

— Ceii:i ((j— bO

— W :i ino ki P Li I iioci (C )— 30

— Termin iealizicji siikcesyiyiiycIi cIos!iiy (C,)— IQ 94

2. I )ji:. Lr\ eFI”%\L OLchy Ort

I )u ku,dcco z Iay(crió\y zotiIa )lZypiSalIa „ata okitIori:i udziałem I)rOCcII(owylI1.

Zaiii;iwiiij;mcy IICdZiC Oceniał cicTilcnty olcmty O(łpOWiatIajaCC kmytcriommi, przy czym kazde kmytcriuiii

podleiać hedzic occmmme ptinktowc1 opartej ti pomuzc podane zisady irzy/miawarmia fluktów.

)óIiia ocena OILrly bcdzie simmn:u punktów LIJykihIyCh ta poszczeoiiue kryteria.

K = Ę ÷ C, +C,

Sp osoli o L reś Ic im in ceny:

A. Cena — C— 60 %

/„ahila\yiaaCy ze y.zy”tkich oriuular,y” oIcnto\yych przy uimue wartoMJ wqnizza C NY umlduy jako c uk

ceny ha(ł;uulL ()It”nly.

ttiiiktaciu za cent ofermy titiiawi je4 W posub wuteptmjacy:

cn
xJOOpkIx 60%

c;

Ldzie C cci mit
(_„ l”uąjlli!Ą/,a ccliii

ceuiii oleiły )(liuultj

IL. %V:iruimki pł;ituości C —30 X liedim punkh\%:1e W I]i1IC!)UjilCV P0(h

— ii Jata ILFIHEIJIC (IQ dii; ni dumy \\Y—i.lWiefli,l fmkttmry 0(1

— zipl;ia w teiuiiuiime 45_ SQ nimi tuf damy wyst;iwiemmua iLiuiy ((I pkt

— zaiilata W terminie 30—44 diii d damy wystawicni;l aktory O pkt

(;kiiia%t”ii U o/c,”cw musi JNN/ac Armkiuiiii, (eJ”n;ii?p/uhnFui itp .10(11111 „ile pr:nI Iii! ii,.45—59 (J/II)

C1, = ilość i Liii ktńw x 30%

C. Termin realizacji sukcesywnych tlosl:iw („ — 10 94 bculzie punku w;trly Xv natepuacy pnob:
— — dni 0ml tlaly zliye,lia zaiiInwJummia (0(1 pkt

— X—14 dni od tlity „luzcnii z;iuiioWIcnia 50 pkt

((l1”ko.Ićili”ni II” f”i(im 1IIIiyJ/)UhJi AQUAJ”eI/IIJ „/r14 (mi I,”u//:c;i II :aflhc”tl”itwi” uj?. O/i / pzu” jr:i±w/ /q) —

13(11?,)

C = IhoNe punkt DW N 10%

3. I”unktacja pr;y,:uaw”Ina cultrioriu W po8zc!euJiycIl kn”ieriacli będzie liczona / dokJ,mtJmmucia do dwoclm

TfliCJSC po pl/cel oku. N:ijwyzza liczki punktow wyznaciy umkrzyuąniejsza otcrtę.

4. uu;iwiaacy udzieli zamów lenia Wykonawcy, kióreto otella odpownidiuć bcdzie wYzytkinl wymn;Ęaulioun

piyedslawiniiymii W uiulawie l”%l”, uuaz W I\kZ i /.OiIlh1ie occiiinnii jaki iiajktwzytuiicjsza W Opluiciui

podamic kryteria wyboru.

5. jchj: ile led/t nil/al diikuiitac \y\Iii;rtl OtC:”t\” liaik(O”\ITIlL”(Szej „c \\/iicCt. hi iii, Js iw L nil \\lcLc

oL”:—t piLetL.:\yI.u t:;k. :iii b;Iamm” cclix i l4)ŹAu—t;:IyCI; kryit”r.nw tlcea\ icCt. J:uili,lfl.I.iL\ iin”nid tych ii!L L

u;uikoi:: \y\hulil ilcity Z ihiy/.; [ella. jeich !u.—l:;iIi j1nyorc te:iy O iak:ei same: LC;it”. łaman iUi[\

\iLł.\VC w”tI)Il;R%cou. ktu)rł\ yio2yh te ulLrt\ (ilu yltm2e:iia n tcr :l.:I!c lc-Ion\ :i h/cł zim wi;;,icccn

tu nl;mRuwy cii.

XIV. Informacje im Onmaliiościichm, jakie powinny być ilimpełnioime HI wyborze oferty w cehLl „zawarcia

liniowy W Sprawie z:imón wilia piihIicznc4o.
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I. Osoby reprezeiitujace Wykoiuiwce przy podpisywaniu tiiaow powililiy posiadać ze solxi dokumenty

potwierdzuice cli tiinocow:inic do podpisania Lonowy, O ile Liiiiocowaiiie to nie budzie wymkic
z doktiiueiitow zalaczoii\cli do olerty.

2. W przypadku wyboru oterty zlOż()liuj przez Wykonawców wspóliite nbieeajacycli sic o udzielenie
ziiiiówiciiia Zaniawiajacy iiinze zidic przed zawaicieni tliiic)wy plzedsta\% enia umowy re1ultiocui
wsp(llract” tych Wykoniiwcow. linowa iitka winili okresl:tc strony umowy. cel dziilani, sposób
wspoldziałani;i, zakres plac przuwdz:iiiycli do wykonania kazdeinu zuch. solidaiiii odpowicdziilnoć za

w\ konaniu zaintiwienia, oznaczenie czai trwania koiisorctuin (tUcjiniij:iceo okres realizacji przedmiotu
zaim,wltnhil, wiruieji i rckojini), wykluczenie inozliwoci wypowieW.eiiia umowy koiisorcjuin przez

ktoiegokolwick zjezo czionkow do czasu wykonania zlino% unia.

3. Zawarcie tonowy mistapi wg wzoru Zainawiajacego.

4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nic podlegaja netocjacjoin.

3. W przypadku, udy Wykonawca, którego otirta zosLilii wybrana jako najkorzystnieisia, ucliyla sic od
ziwaici umowy, Zamawiajacy budzie mód wybrać oterLe najkorzystniejszą spośród puzostityclt olbi,

bez przeprowadzenia ch ponowneso badania i oceny chyba, że zacjaidzi przesłanki, o kturycli mowa w
art. 43 ust. I ustawy PLP.

XV. Wymagaii in dotyczące za bezpieczen in na leży tego wykonania n mowy.

Za, naw iajiicy nie wyinaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istot iw dla st nin posła now kii ia, które zosta nt wprowadzone do treści zawieranej u ni owy w spraw je

zamówienia p LI hi icznegci, ogólne wa TLI n ki u mowy albo wzór n ulowy, jeżeli Za mawiaj 4 cy wyinaga

od Wykonawcy, aby zawa ri z ni ni n mowę w sprawie zaniowienia publicznego na takich warunkach.

li” LIO iowy, stanowi Załącznik nr 6 (10 S IWZ.

XVI I. Pouczen je o środkach oclI rony praw tlej.

I. Kazdcinu Wykonawcy. a takie iniiciiiti podiiiiotowi, jeżeli na 1111) mial interes w uzyskaniu danego
zliliowienia oraz poniosi lub noże poniec szktide w wyniku liaruszeilia przez Zainawiajacego przepisow
ustawy PZl” przysiugują srodki ochrony pawiej przewidziane w dziale VI ustawy IVP jak dla postępowo

poniżej kwoty okreIonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie dii, li tist. 8 ustawy 17P.

2. Soidki ochrony prawnej wobec ogloszenia O zariówieniti oraz SIW! przysIuuja również organizacjom
wpisanym na lisic, o której lilowa W art. 154 pki S ustawy „LP.

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca l)rzetwarzatiia danych osobowych

ZxInie z aii. 13 tist. I 2 rozporzadzenia Pariaiiieii(u I:uropejskiego i Rady (III) 2016/679 z dnia 2.7
kwietnia 20 6 r. w spra\% je ochrony osób tizycznycli w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w

sprawie swobodnego przeplywu tak cli danych oraz uchylenia dyrektywy 95:46/W I (ogólne
rozporzadzenie o ochron je danych) (Dz. Ur”. Ul L I II) z 04.05.20 16, str. I ). dalej „ROl )O”, intórinuję. że:

I ) administrah rem l”anil”ana danych osobowych jest Instytut Wlókjennjciwa z siedziba w Łodzi. LII.
flrzezińska 5/15

2) kontakt z iispuktoreii ochrony danych jest iniżhwy pod ttlreseiii odę w.Iodz.pl

3) J)anrPana daiie osobowe pizeiwarzane bud iii podstawie art. 6 st. I lit. W. e) ROI)() fl celi
zwiiziinynl z postępowaniem o udzjcleiime zIm wicilia publicznego KL/P—236—0619
lub w zwiazku z prawnie tiłLisadnionyii) intei”escin administratora na podstawie art 6 list, I lit. J)

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będa osoby lub podinintz. któryiii tidostcpniona zostanie
dokunicntacja pustepownia w opaleni o lii. 8 oraz, ar. 96 lisi. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 i”.

Prawo zaillow ich ptNicznych (Dz. [J. z 2017 r. poz. 1574 i 201$).
5) PaniPana dane osobowe hedi przechowywane, zgodnie z art. 97 Lisi. I ustawy Pzp. przez okres 4 lal od

dnia zakończenia postepowania o udzielenie „ainów unia, a jeztli czas trwania tuowy przekracza 4
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lata, okres przcclmwywanii ol)eiltLije cal) czas trwania (łutowy Itib \ (ipiliciU (1 prawnie uzasatliiioiiy

Ititcies itlntiutistratora

6) obitwiizek podiuiia przez UitiuI”uuti tlaitycli OsohOWycI) hezposrediiio I iOUPłth (lotyc/ICYCI) jest

\yyr1łoiem tIStaWi)W\itl okresloityrii \V przt:pisiclt LustaWy I”zp, zWiizau\ m 7 tudzitilciu W postepow;iimi

O tidćuiileiiic /łnló\yicnii pnbIic/iiets koitsek\Y(n(jc liepotlłUit ()kresloulVcIt dutych wyilikipi z

Ltit\% V

7) w o(biies cniLi Ib łIL „unu iIuuiyult („sObOWych dccyzc lik bella podeimowne W poioh

zititoniatyzowiny, r,ttlSOULISC (10 MI. 2 R000:

X) posuitki Run:! „hi:

III pId anie .iI. hi ROL)0 )f.ł\Y(l doIi1iti ib diVCIt oohowyci Uatiiu”:i:ia duoycziuyIil:

na sxisrłwrc itL. Ii, k01)() pIWO do piost,wuiii:i luituluutu diruysii os,ihon Gil

iti podstawie łut I ROt)0 prawo z kuuua od iditiiiuisrilora owitliezelluu przetwuiz:iuuuu ttuityełu

osobowych Z z;istrieźenicuit przypidków. O któuyclt n1OW w trI. I X Lust. 2 R( )I )0;

prawo do wniesienia skargi do h”rczesa Urzedu Ochrony I)tnych Osobowych, 4dy nina Pani/Patu, ze

przetwarzanie danych osobowych Pani/l „auta dotyczieyclu uluruszu przepisy (C )D0:

2. Jednoczc.nie Instytut Wbókiennictwa pr/yponuina O cttlcyIIi lin Pani/t”iuiuu ohowuizkti infbrmtcyjnym

wyniki icynl z art. 14 RODO wziIcdein osób tizyeznych, których dane pryekuzaitc zostaniu 7aiittw;i jiceinu

w zwiuz.kui z prowadzonym postepowaniem i które !iuiuawiapic posrednio pozski od wykiutiwe

liioriceto odział W aostellowiniu. en\ha ze illit zastosowanie co iti4tltflIcj jedno i wyl:iczcn. O których :w”wt

wart 14 uNt. 5 1(01)0.

XIX Lisl:i zał;tcznikńw

Wymienione nizej zalaezuuiki stanowia interaliii cześć Speeyhkicji Istotnych WarLiuikow Zunowieuuil.

I. 7alaczn ik nr I
2. Ztlacznik nr 2

3. /.ałieznik nr 3

4. /ul;ueznik nr 4
5. Ziticznik nr 5
6. :ui:iczuik tir

osoba przyetuowujitca specy bkacj

— Wzór buruuularza olerty.
— Wzór oswuadczcn ja o spelniutuui wrunków udziału w postepowaniu

— Wzor oswiadczcnia o braku podstaw do wykluczenia

— IntonułiiLjc ta teulmt slipy kapitałowej

— \V vI.: uz wyki, ni nyc u tli sai w

— Projekt uiitowy

GŁÓWN” ;1 GOWY

mgr JL:F ewa:Z

Kierowntk Ziimtwiajicco
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Zdiiczitik tir I do siwi KF/ZP—236—06, 1)

I ieczeć () tkrent

() F [I(I”\

zlozonii w )i)stcpowanin O LI/jelenie zainówieici w trybie prietircti iiieOcraTiiczonceO O war

piZ!ZW1j wyla/.Oiiii w zlotycli riwitiiwartoei kwot okieslo;iyeh nil podstawie art. List. H ustawy lZl” ii

dostawc WIókn;i poIipropyleiioiieg eilego I((iI(ir(iWeg(i.

Naz%ya adres oferenta:

ni lhkst . nr tel .c—niail.

Za luawiający: Instytut W lókiennictwa. ni. I irzezińsku S/I 5, 92— 03 I .odź.

O 1.nij erny dosti we wIó 1(11:1 polipropylenowego ciętego kolorowego iw )dn I C Z wyrnag wuiimi specytikauj i

istotnych w,iwiiko\ ziiniówiciiia na nastepueycIi waninkiieh:

I. Certa iitcrty:

___________________________ _____________________

F - (cn,
Stawki (iiłknwiiii

Lp. iliizWil iioc i e(in)%ikowa I -

J. - neon
VA I 6ml 1(1 007YUi I

I 15:18 dIexJlO-:-9O toin 50 0(H) kg

eiia hnit to otcrty

2. 1 emu ii wykonania: sukcesywnie przez 12 ni—cy, lic/ac oil daty zawarcia LIIiuOWy

3. ()ieruemy nastepujace warunki piatiioei diii od daty wystiwieI1ia hiktury

4. l”ernnn realizacii flhini)W lenia (w dniach)
(1$”Xonatt”ciz II” O/i”l”(”it” llIlLi/”()(/ilL nM-rictw i/esc i/ni nil/rac/i :anuiit”u”iu” 11/). V i/m unit” ju-:nL/i,/ np W—

/3 ibid

5. Zarejestrowane nazwy i adrey wykonawców wystcpujacych \4spólnie (\ przypadku Wykonawców
wpó1nic Llhiegahlcycli się o udzielnie zaniowienia)

6. Akecpiujeiuy projekt umowy (zalacznik nr 6 do siw?) oraz warLuiki spelnieiia .wiadczenia określone treśehi
specytikacji istotnych warunków zamówienia.

7. W piiypiidkti wyboru nas/ej uleny, zobowiizujeniy się do zawarcia umowy iii okreUonycłi w pojekcie

umowy waninkaeli, W miejscu i Wrniinie wyinaczonym przez Z:iniawiajacew.

X. ( )swjade,”:npin\ i/e w\-pełiiiłcnl ubowiazki inlorniacy(Tie pi7ewidŹiite w ani. I lub art. 4 iL)/porzadzcliia

l”arlanwnin lumopcskiego i Rady (Ul) 101667° z dnia 27 kwietnia 2016 r. spriiwic cclntny osób

fl/yu2nyuIi w iwiiikti Z przel Walino Liii danych osobowych W 5)iiiW IC Swoll()Liiicii() przcl)lywri takiej

danych oraz uchylenia dyrektywy 4546.7WI wobec 05(1) litycznych, od kiorychi dane usobowc

bczposretInio 101) pusiedniti pozyskileni w cclii ubieiaiiia Sic Li tidzieIcuie ninicjszcO z:iIoL)wieniii oiaz

zawarcia i realizacji nutowy o udzielenie zniuiwictiiłi.

Zaliicznikaiiih_doujzteil3sj:

2
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3.

4.

l1I1CJSC(flVOSC i (lala Podpisy OSU!) uprawnionych

(in rcprc/cl]Iacl i \Yykonawcy

OferIi może być spnnjdzoni na formularzach przyĘo(ow:inycil przez Wykoitiwcę. lecz w loriiiic

.pclniaj:cej W%moi specyilkacji. Należy doI4yzyć wszystkie zalczniki wymagane w siecylikacji.

W przypadku, gdy zalącznik nic dotyczy wykonawcy, n:ilcży napisać na nim linie dotyczy”

1)



ZiIuc,n”k nr 2 ilu siwz KF7.}”—23(”—O6 1)

iect tku Lrmy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE 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.

(mieJseowose), d,!a r

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

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

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

w następującym zakresie

(wskazic /)ixIrnk)t I obrnslic odpow,”d,, zakres dla wskazanego poclrniotu.

(nhieisroLyosi). dnia r.

13



(podpi:)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam. ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczenach sa aktualne

I zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełna św:adomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mjscowo.i.). dnia r.

(poć/pis)

14



ZnłcziUk r J dn sj\yz IIZI”—236—O6/19

[)JcCłttkU iriay

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

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

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

(rniejscowośc), dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać majaca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych

arf 24 usŁ I pkt 13-14, 1620 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością

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

(miejscowośc), dnia r.

(podpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powo!uj się W niniejszym postępowaniu. tj:

(poa: pelna naw(/f nn. ad; a tahn w zah-znosc odpod”n”biu NIP/Pasa. KRS/CEDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia Z postepowania O udziefenie zamówienia.

(mksGnwosć), dnia r.

(pok”is,)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcąlami (pode;

pełna nanyc/inne. adres. a żak7e W z.iIenosci od podrniokr NIP/PESEL. KRS/CFDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udziełenie zamowienia.

(rnźcjsyowośC), dnia r.

(podphj

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione pena świadomością konsekwencji

wprowadzena zamawiającego w błąd przy przedstawianiu nformacji.

(rniejscowośc), dnia r.

(podp”.;J
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nr 4 (10 U%Z KIUI23Ót)W!V

piecztkt III)))”

oŚwlAI)cz[:NIF

— o\I;idczlmy, ze nie należymy do crpy kaniitluwej. kii1rtj fl)oWil w in. 24 ust. I pkt 23 LItI\\y Pr:iwo
Zmnowicn l”uhltc,”nycli (Dz. (J. 12015 r. poz. 2 IM /C tli).). . W rt)zuinjciiiu LIl;iwy z iltici Ib InteLu 2007 r.
ochronie konkurrituj i i konsumentów (Dz. U. z 20 15 r.. pt iz. I Są

— o\wIuIczjlny. że u;tleżymy do tuj sinneJ rupy kapitało\yel. 1) klorej itowi \k ar. 21 usi. I pkt 23 ushtw V
I”niwo Ztinowień Puhlicmnyeh. i. W roiunIieIliu USLIWy Z tinta Ib luleco 2007 r. o ttchroiiie konkcreiwji i
kt )nun1eIi(ow (Dz. U. z 2015 I.. poz. I 1 L co podmiotY WylI) 1Cl) UliC 11)1) IłuJ ( itileiy l)oLIu aaiuy i atIruY
St CC lit b)

Nązw;ijfirina) I

________ _____

moti1;stmstmhy Ltr))\y1;mliI4tmcj (Ii)
rtprczu:iLOwLii i wk<mmLt\ycy

*
— IliCUtJI)C)\% ICCIIIIC skreI ć
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Zalnezitik nr 5 do skw KIJZR—236—06/ 19

\\ykiz wy: I1;łfl\CI1 dosww

Do!.. tli II L I I

Prztdmioi tfoI;t\yy
\k .l!Ioc bItL(()

i),ia wykoii:inizi Odhiort:a pO[wieLdJ;IJnCy
Lp. (1O1I3\VY wt

Ii:i IL.”Y(L \yykOhl;LnIc

I)o kiżdtj do Iyy wy in ien 10 W wykaiie „ni leży dołączyć cIowod% określające. czy dostawy te nbtały

wykon alit W N pdS6 li należyty

• (0? U jSL (1 lIĆ )( 1, tłu L . t.

(podpi)
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nr (i do siw: KFUI”—236—0(il<)

U nil) Y8 nr K FiP 237—06/I 9

(projekt)

Ziwaiia w tlniu 2019 n, w wyniku )05tc110\yiLIIW @ udzicIcl)ic LlIUO\YECMI.l 1LII)Iiuznc;l) im

dostu\yc wIóknu polqropylcnoye ciętco koIoroweo zakończunctu wyilorcili lwic? Zni iwiukicco uleny

V Ykt)IIII\YCy, \N liybic pnzctiLrE”u nJCngflliHCzOi1cO (I wIirtOci IIILpI zckI;IczIijtcc ruw[U)wLlItnC[ kwot
iikrctIuiiycli 11 )otIsiawrciIt. I I tist. $ 1I8(iIWy Z tIulu 2 :.tyczuiiut 001 r. „niwo ?ui!IILIU LII niblicziiych (PZl”).

pt Ilu ed /.y

Ins(yiuteni %„lókiennictw:i. instytuicm huitlawctym t. sied,bu w l.otlzi IldieN: 92—I 1)3 lotu, iii. Bricźintut

5/ 5) wpu4:inyin do rejestru pri.cdsicbioicńw prowuidy.onc;o RZeZ SuILI Rejonowy uLi I _odzi—Si óciin:cc:ui W

1 .odzi XX Wydziuil Ciospodireis K ks pod numerem: 0000043 $04. NI „: P1; 724 —000—0t,—M. RCUOII: 0000502 )

zw:inyln duilLj „Zuimuiwiajaeym””. eorczeniowuiulym przct.

I ) tir ni.. Toiriaszui CzuiJk\ykecu —

mer I inne Riszkiewicz — ( uWulUeo K%Itowego

7 tdibuI \y NI

zw.uiyrwui dalej . ykouiulwcil”, rcpfCZL”uIt0WuiiIYflh/u przez:

1)

2)

( Iiltfl%a tlnź”lCd”ujI \%:\I)i,; l”)si.”uuoV.in!uI olhInico priepy art. () uI,lw\ „ruino /„iilHl CII puhlIci”lycI Z

dwa 21) lYtJIiiul 2001 i (Iu.li./..I1.). fliOCil ktt)rCet) flYIOI1IOuI() W ko:iuuwee.

1. /OI)O\yaZtIjC sic dostarc/\u 7.rIIZIWUjulCCu)itl %YuIUCIlKuIC w * 2 pkt 2 II(l”C: wlókna
jil) Ii I ropy Icuiowcio cictrgo koli) rowcio
I 5 —18 tli ex/70- „90w ni

2, Itiewidywuinut IIo%ć do IcutIizIic)i:
50 000 kg

*3
Wyknnuiyt:t realizuje łuIflll)WIeflie slikeeSy\yniC W ukresie Irwululiul uuu)i)wy, u kińuyin lilowa u X.

2. \Ę it”lkusć dostaw ZuiriIuiwiu9acy okrcslui w torunie pisL”iuiej zw,iuici dalej .hiillOWiCi)iefll” nI, „„„.„„ lIlii pnted
\YyIllIigIiilyill pr/ci. Juiui iwiajacego iciiuineiil dosluiwy.

3. !uI11IIWI3JIIUi lilii prawi) iwiekiyu tub iiniiie;szyć wicJkoej do\Iin ealiiow:iriyuli si,krcynnic ti UJyIII

nieiwIot/ilIe iuittiriuujt Wykoninte.

1. Wykoimwc:i dtist,rcz:i hi SWj kozt !ulillOWIOilit (lostaWe.

-

2. Warunki dostawy: lucu uutgazyii ZIUIiwiIuICeeO, 92—103 Lódi. tu, Brzezińska I 3, DAl” 101)!
(I N(( VII (MS 20 Itl).

3. Wykouuiwc:i itwiuidauiu:i .(ailiulwwjaeeeo tu leoninie tlsiu,ny \y ornie HerI3ilt”j (l:d\sciui lub dutuuu,
C Cki „1) lIC / r III ).
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I)osliirczuiiy pitedluiol i.lll1Ó\yicniI po\yinicn odpoyiitdac \yy!1Ia”.illlioIfl LiIifliI\yi jilCC(l okreloiiyiu \y 2

pkt Ł ninie1 i.Lj (liliowy.
2. Dosciwa pilwInhi;l h)”c ()tl[)O\liedniO ()yll,lk0\Yiilla ()rlt )OSiii(liiC \yliitlci.iW() jakosci atest, lob iiioy doktitiwiit

ptltflcrd1iiicy ptiaJii c \„[eilltt 7U1u\Viiiciiiii.iitk(.L.

Ci

Slro:iy [isililiii. /L celi.. I .i wlńkiia pcilipriipyienoweĘi) cietco koliiruwe2o ust uen.i :ctiilostK43w:l

tellu. po\y kszoiui ° 1”odtttk VAT.

2. Nll.isyiiiiliiit l)oolilliillll \yaitosc 1)1(1111) UIi10%Yy \YyIIOS . /i (skyne:

. .1.iilllil%Yiiipicy naliczy ()dproWilllzi VAI z [iW/elc(lllicilllflU przepisów ()l”4flyii/.LljlCycb w kraju

Zilul\yi.ibiceeo. (api :r.yflinhi IIOUIIt(l 44 „)t.rl”/)iIĆ/hII :-./.t IVI%I)IIĆJtt(t .y%lur/ujuuu:.:o u/lit” ;zh”

—I. Rozkctcnic Umowy nitst.i;ii „eotinic Z lacztiii wiirtociL tkIycznic zrellizowiInycll dostaw wskiizioii w

aktu; auli VAT w okresie ej Irwin iii okrclutiym w 8. liktimn nioca byu pt zcsyliinc W tortu ki

tl(ktriilltuz.iIt”I 1i) ailre. i—mitu utńkturyUl w.Iodz.pl.

5. /alIuawiazlcy <lopuszcni ilillitllC ciily jednostkowej przedntiokm /.itIlióWiCi1ii W CZaSie tiWlllia (tomowy. ezeli

koniccznosć lak ej zmiany wyniku ż. okoliczności, ktorycli 1101 lnofl)it byki przewiditec w chwili itwiirciit

umowy, w szczegolnoci W przypadku ztiiiimy ccii surowca niezi,cdneo do wytworzenia przedmiotu

mIlowy. Luteiny w zakresie ceny ue jioca iiaslapić czcściej ni, raz ma kwarta!. I”icrws7a liniami CCIIy 111(1/C

iiistapić iD uplywic pierwszego k\Y;iii.itu obowm.tzywitit;i umowy. łani iiIiI ceny jediiostkowej ile niote.

powudo\4i1ć zwiekszeitia citikowilci \yztrni,.ci umowy okre.Ioitcj W 5 pkt 2 LIIUOWY.

I. %I Wi.kOliiI)ic tiulowy Lam uwiii.tcy 7.apiaci przelewem na konto Wykonawc\ wskazane na kikturze

W ieriiittiie tltti od daty wystiwietIiL kiktury I. miiwliij ceniLi.

2. Z;lmawiiijicy upowafliia Wykonawuc do wystawieiii;t kiktury licz swiijeeo podpisu.

3. \\ przypadku wystawienia l1rztz krijoweeo Wykonawcc kiktury w walucie obce1. piat lmci (Iokonyw liii

bcda y PLN we śwdiiietim, kursu \BI z dnia poprzedzajacego (1(010 wystawienia tiktui”y (zu/nt :05k/na”

l(ao2Jt/i” Ii” .(//i”/7(ĘiJ (Ni k/mZ////)r)i//OiLt”Ptlć/ Hi”hotiii”” II//J 1t”c//Z/!I” li”/aAiu/ .„/m,:o,u ri).yt.0/k 11/011(1).

1. \k puypadku podtnii „zez kraiou”e o \\ koiiawcc Ccliv W olerc „C W U „tltic ic (Uleci iŁ W\tit\4 cola tiki sm u

l”L\, kk \kon.iwct dokitii lirzutezcil wiltity obuci tel l”LN n icdiiieeo kt:rsti NBP z diet

poprzcil/iJiceo (lzcl1 \yi.stawienii t,kIlry (:ii/)it :051mln” lLyInleil II :u/:/to,U OJ kleju p(aiiuJ:ll;m(

cl IJ(J lic///Ul” li jtMJ / :/ccolw :Ilyna?It” (Itru).

*8
1. t.miiowa niniejsza została „iw;irti na czas okrcślony sukccs\ wimie w tennitlie 12 ni—cy liczac od daty

ziwiircla niw iwy, z zisi ryejcnieni ust. 2.
2. Umowa Wywisit W pr”ypadku, gdy w,,rtość przetltiiiottm zimow cuma okrcNlon;t w niiiiejszuj liniowie /uslilule

zrcilizow”aiii.

3. Przcdltmżettie Lenilititt realizacji umowa. mllozc Ililst.lpić U przypadku nic W\ cł.ctpiinia przez !ilUhil\4lililUCiO

wirlosci unlouy. Ternimui icit iiiti2e be przcdluzotmy lues o Ci n—uy ltlcS”etil „a zgoda „.Iromt.

4. Zaoeiwaijicy lm/c odstip:c od LIIIIOW\ na 1,tud,tiw,c kodeksu tyWlllei_”O hit” t itimU/,/\eh przyczyn”

— w przypadku edy dostarczony towar zawera wady, w sźcze:iólnoci luc speloii t)lrliuieiT”ow okrcknycli

w * 2 ui. I niniejszej umowy. Upriwtiiemiic to przysługuje /.aniawimtaceluu w ciagu Oliesilut (Id

otrzymania ilostawy lub oj Wolenia widy jeżeli wada wyszli li jaw pó”2ticj.

— w zakresie reszty uliuspełmilotleso SW mdc”ciiii w przypadl.ti .dy \k”ykoti,twca lic (fOtl/\ oleic Okru”l(InesLo)

i/c [lIliowie tcrliliuiti ri”ali,”icji (bulw licz wyzjiic,.cijia dtol.itkiuwego tcrIllilltt spelitieit saiaLlczcim,l.

iLnc:t.c od Ltlowy lid „0,1.1W S auWy,z\ct )i”/\UY\”JI iiozc isIlic W te.i.:i.c co Cti;”

1. \khoti:iwc,i „ii”iiei ia rzecz 7io,1w.ijmeue „i”s ullioWac W wyktm,u:

10% wttiici untowy okrc”loici w * Ci LISI. 2 LIIIIOWV za tid”tapicuie „iycz Li:uliw,ijtcco liii iod.t,,wic

X list. 4 (11110W). lut) odstapicoc Id iodsetw te (/„C2li(fl kodekso cyw luci, z przyczyn czcncyc]m

io stro ne Wykonawcy,

h) 11,2 % \yirtości tlanic zanniówioocj partii dosttw\ za kazily dzień pózniicni n w realizacji tej partii

dost,iw\ . Ile wiece) nin,. 10% wirlosci tiulowy okresbotiej W Li ust.1 illlll)W\
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2. „iLIzL”2olie l\iry t1I1IOWI1C lIC \YyiC7.Wi t)dpt)WiC(lzilIrii)SCl Wykoii3wcy ii zisadieli ti:oIiiyeli, jeżeli
wysokoć SI.LOtIy Sp0\y0d0\yaIit nriiszeiiiciu )OsIiiiowień tIiliOWII\Cb przckruciy wysoktić zastrzezonej
k;iry uiiiowiicj.

3. 7.iiii;iwiijcy 1Ml pniwo do potnic;inhi kar uinowiiyeli poprzez 1 sumy p iijeżue należnej do
zip kily
li podIi\ ic otizyntincj od Wykolla\ycy Liktuiy \„„\I.

4. \Ayktiiiiyci [„011051 o(lpOwiCdzLalłlt)SC Za tlJNiłliiie listIL) Irtccieh, którym powierzy wykniiaiiic „:ioiowicniil.

1. 7.iiiiitiia pti IyykoiiLye\ podczis icalizacji tililti\Yy illOLl[\ya lieth.ie jetlyiiie za ztil /lni;iwIij;iet:o.

II)

I. ź”.iIiil\yi4CV zali ;„ so!”je ni\y0 (I 1ztpro\ itl/tlili 1WI1 tClUiOti1Li zIflt i;li”eCiliio!li 7,iiIlflWR1Li lii

kilko iartiacli pr(ldtiku\jiYclI wyroliu ll!IiliiLJO tint do OCC1I3” zodiioei W\robu iliallieco z ia1ti

lilmeciuw (cellIiieznycll i \yyIUIlt1iaIiU /liniwiIjIee)_io

2. !lIi1ii\Vii]aey zastrzca sobie prawo do <idti1iiciiii od uiiuiwy W CiiU 7 diii otl (lity OLchy wyrobu

lnziliicni. PrzYpadku jezeU wyrób kuliny nic jct zodny z kani Minimetrów tecliiiicź.nyeli i

yyn1auiuanhi Laiiliwiijaeciti.

II

\\ il%YltIi i1ctiIciUl0”%ifl\Ci1 nin jszi Liinoiy iji /:lIosow,nic pnzcpiy liriut 1iokkicio. W tyiu kodekit

ywi incio przepisy Usuwy [„niwo ZIIUIJWICO ptihIiCZilyCh

12

J)t)i1 \yYfliklijite I. 01110W)” roz1trzy sid IUiUISCII siedziby lnstyiulti Wiokicnuiciwi.

„3

!ii1ii[ll” tlo 0111(1W)” one! być wpro%yadzine tylko w 0RUc piseiUilej pod iye(iICiIl flieWił.U(PUi Z

uwzelediuciierii zatd ifl. 144 ustawy Prawi) zlilIowieli poblieziiyefi.

14

Linowe porzadZollo W (l\YOCl1 ednobrziniacyeli eszen pIezach, po ednyiu dla kazdej ze stioii.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAW(A
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