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SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

l”rzcdinio[ zamowicnia:
Folia polietylenowa wykonana z granulatu pierwotnego
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Wszelkie zan adom cn la, oswiakzeiii;i. wii oski oraz inlbriniicje przek.iz;inc za OMOCii kiksu lub
4.
W Iomiie tItktroiiic” iie wymiloaja na Żikianie kizdej ze stron. ii iezwI()CziicŁ”O potWei”dzenia taktu cli
otryniinia.
;rzckizywac

piSlliIiiiti.

thkscin

(„Ft_W

„

5.
6.

7.
8.

Wykonawca iiiuzc zwrócić „Je do Zoiiaw iapiceso

O ) asilieli ic tresei 51 W!
wyjasillenie tresci SIW! wplyllie do 7aiiiawiajaceeo nie pozniel niż do końca dna,
fl kton”in UlVWit polowa ternililu khidaiiia olei, J.nnawaiaey udzieli wsianneil niezwłocniic. jednak lic
po/niej niż na 2 dni przed opIyweiu tenninu sklaiania olcil. Jezeli wniosek o Wyj;inienic Iresci SIW!.
wplynie po uplywie ieriiiiiiu, ti którym iiowa powyżej, lub dotyczy udzielonych Wyjisiiień Zainawi.iiicy
noże udzeliu yiiśnien albo pozostawu wniosek bez o/poznania. !amilwiajiicy 2ilIflieei \yyjanienIa iii
strome internetowej, na ktorej udostepniono SIW!..
I”rzcdlnżcnie (uroniLi skiadaitia tilert inc \ypIy\%:L na Iiiet_ tenuiiiu skladania wniosku, o któryiii iiiśiwa w
o izóz. VII. 6 jun el szef S I Wł.
W przypadku rozbieżności ponuiedzy treściii ninIe1sze SIW!, 1 (teścia udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaca wilczy przy jać treśu pisma ziwicrijaee() PoneJsze oswiidczeriic ZinllawiajaeesO.

Jezeli wniosek °

t)

Zanuawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawców.

IQ.

()stibanui upuiiwnioiiymi przez Zamawiajaeeio dl) polozumiewaiuia
— Milt_rorzati Pio(wwska. Micliiil Kulakowski

VIII. Wyrnai;tnin dotyczące wa(ljLIni.
W ilitiit”5/yIui postcpo\miu K:iiiiiy:ajity

IX.
I.

Termin

3.
„I.

są:

liC \YyIiiae:L wriIe”.iei)il waiIiiiiii,

zwiazinia ofert1.

W ykoiawci liedzc zwla;”aiy olerta lirze, okre 30 (liii. Ece (cali to /wiia”;ii: i oterti ozpoczcn:I sic wraz
kl.din,i oLru. (art. 85 tIt. 5 (isIaW\ PZP).
\\ yMOI:iwu,l moic przetllizyc ternia /„wii/,m. tujeiti na u/h iezoetiny (0 z.iw.ire lii liiuow\
sauuodziel,uie lob ii wniosek !.anuttwiawcerii. z i\ in, ze !alnawlitjacy lilii/e iylkii raz, CI) nainhittej na 3 tlili
przed upływeiit Icronlo twoi/anit okot, „.wrocie się do Wykonawców o wyrazcille zetidy oj petHuzeiie
teco terituoti O oziiticzoly okres nie tlIuższs etlruak ni 60 diii.
Odmowa wyr:izeiiia zrody na przedłużenie teroutno zwiazanit oferta nie powodtije utraty wadhtiiu.
I”i”zediuzenic teroliliti zwiaz:tnia oferta jest dopttszczdoe tylko z jediioczesoyiii przetlitizenen okresu
ważności %tdltiifl albo, jeżeli nie jest to iiożil%yie, Z WniesieuicIii nowe
wadium iii przediużony okres
zWl;izania oleila. Jeżeli pizedłozenie terouiiuul zwiIrzalliti titerta dokoo3 watie jest po wyborze oferty
z unhweuu tenii:io

2.

SiC i Wykoiiawcanui

5

prLetll[IzcIli

nb
i.ikorzy—.lii ti-;.”_t-l. ohuy azek \yiiit.:cita iiO\yt-:o \:ldiLli)i
Wykoiia\yc\ ktÓicto olcrt,i zltila \4ybr.iiiii lilko ialkorz\ s(iiictil.I

ttnl.cx

jcdyiiie

Opis 51)051)1)11 przywi toiyywtiii in lIk ri.

X.

()jcrl;j iuuH „.iwicrić naslcpuiLcc owiidc,”cni;i i dokument
WpcIii)i;y l*iiintiliiii. (ICCI((IWV -porzttittiriy i \YykOił.\/L:iitiulii \Y!(ilLl
I

2)
3)
4)

5)

.tno -Ittc:o Zilacziiik nr
I do S\V7. zi\icraiticy \y .„t-,-e()ll1t,-cl: nsktz,ttit (iILr(wiiIt-T() )i:cdnliotLl łut wieil:,t. ;iciiia
cent OlL!l()”y.t irtitlo :„)lMlyiaz;ine tl(ulycłact- lcrnhinti rcIliliicj; :.wu\yic”tnc \YulLI!ilV płatnosci.
tkct:iii,i i. Y-./\-akicIi ro:.l.iflo\jeii I\Y/. \y/(irLI LIIflI)%\ bet „lir/cycu. i tiku i!ilornt.iclc ktńr,i
C/L..C „aiflO%ięIcliucł \Y kOłhtXyca 1litr/a jNflVitT/\ C ptyYkOliiiWC)
owiiidcueiiie o spelnieniu \ycirunkow udzialu w postepowailiu ZaLiczujiś nr 2
—

wykluczenia Zaląc,ji ik nr 3
pelI]omocnictwo tlo reprezentowania wykonawcy, o ile olerle sklcida peluiomocnik
jetIi wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu
zobowiazaiiie podmiotu I rzeCicuO

otwiadc,cii „e o braku pod.siaw do

—

irzecicgo

OlrIci musi być ipisanit w jciyku 1MIskiIn. na inch/ynic dn pisania, komputerze lub tliła irwala i c/ylcItici
technika ura/. podpisilihi przez oobc(y) ui)ow;i!niunci do reprezentowania Wykonawcy int zewnairć.
i zac aean lii zobowitzan W wyukocci odpowiai]ajacej cenie oerly.
W )lzypadkLl podpisania oferty (IlU?. p05\yicId Lenia ZI JTOtII1OSC Z ()iyt.Zinalciit kopii dokuntentow pizez

2.

3.

(ewidcncy nymn) Wykonawcy,
liewym icilioltiL W doktiiiwncie rejestracyjnym
kopi
two
oryginale
lub
poświadczonei notarialnie.
W
dolaczye stosowne peltioinocnic

nsobc

należy do oferty

I )okumenty spoiyidzone w jezyku obcym sa sk ladine wraz z I umaczcniem na jczyk polski
Wykonawca na prawo zlouyć tylko jedna oleic. Zlożen ii wiekszej liczby olert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert źlozotiyclm przez dieictu Wykomiawce.
Treć ziozonej olćtly musi odpowiadac trekci S[WZ.
\\J koniwca lmniesie wszelkie koszty zWi)ZlIie Z pr/yT/OlOWanicmn I zlotciiem olerly.
Zalec ie. iby ka,”da zipis:imti stron olcn błm po unierulujia kolcuiymui m;uiiicrmnii. cali ulena raz /
„ałaczakamL l”la w tmw.uiy sptisib ze .%ińst poł.icźona tup. zhiidot%na. zszyli tiiicuul(I/IIW(ijiC ej

4.

-

5.
0.

7.

8.

sitioistita dekoiiipletac1e), utai zawierali -pis trckci.

IQ.

„opniwki lub ziui my (równiez. przy wyciu korektora) w oleicie, powinny być partłowai te włastiorccz.nic
przez osobc Podp uąci ()łertc.
o/I ako ić w iastcpu [ifl
( )lcilc należy / łozyć w zan iknictej kopcie Te. W siedzibie Zcinitwuijaceeo
lnstiuI M. lókiennict\ka. ul. lirzezimska .5. 15. 92—103 Lodż
(Illit 0iiT r/i Ola n.ipi.tnl:

folia

polietyleitowa wykonu iii

z grantLlatti pierwotnego”

9.1)4.20V) r. do godz. 1 1:0W”
i opatrzye nazwa i dokładnym adresem Wykonawcy.

z dopiskiem z dopiskiem: ..nic otwieflić przed dnieni

II

-

Zainawiajacy iiikumuje, iż zcodiie z art. 8 w iw. z art. 90 ust. 3 ustawy I”!. olbrty skłidaitc W
lM)sfPOWtniu O /.inlOUiCIiiL” publiczne Sp iaw I podlee;iia utlostpnieniu od chwil ich otwarcia z
wyjitkieni mil riitacji slallnwiae\cll laicmollice przedsiebior—iwa w rozumieniu ustawy z dnia lb kwietnia
IN
r. tt uwilei,iii.ti !tCtiC!Ca\e! ko:ikticuitii tilit. I z 2003 r. \r 53. muz.. 1503 z iti/n zł.). cdi
\k\koccawc.I wicr:ct:uc—:F, oleici tLił zt-trzc-L ZC lic WOti ulic ht uiloc—teniliucc i cunoczc.icuc
w\kazaF. iż /m-trzczmc in!onm,icje shniowi.m taj cinitiec prcdscbiorst\a.
pr:t-z W s-konawec
/aiiIIwijac\ jak—ca. „uhy liii i1i;lcc ye—tr/e!onc. jako ti;i_nhIcic.i pr”edschio:iwi
i, lua spccii.
iz.cdchiormn
i
zlatoac u urklzcluicj VtU ictizoc; kopetcie i i)!ickOtititłT ‚.ccicacctca
kiorc
tccui
jcduitiiciaczu
w-”kaniiiii,
Brak
tulcity.
c[ciccttuty
(z.szyte) (ątd?eFrIcc uitł poios(ałyt Li, ła\yulye[i
wszelkie
i
oswiadczeiiit
—awa
(izltacz.ać
bcdzic,
że
przcdsicbcor
tajcilonec
stiuituwia
Liuloriliacje
.„ewittlczenia skłidiite w trakcie itmicjs/.cio puhtcpowtItIa Sa jiwne bez zisliyeżcit.
Zistizczcitie iiiłoriiiicic. klOic ue stanowi laiciuuiucy piiedicbiorstwt W rozumieniu ust_iwy O iwilcziiuitu
IuccLlczciwej konkurencji bedtie iraktowine. jako bezskutecznej skutkowie bcd.”e ztzodiuie zuchwała \ z
20 pa1łinik 2(I0 (—cal. Iii („LI” 71 (15) tli uidtaincuicim:.
-

12.

3.

6

4.

Laiiiawiapie iitoriiitije. ze w przypadki kiedy wykwiawc;i oltzyitia tid ilieg,O \Y”z\Y ile w trybie art. 90
tista\yy P/P. a „zlozotie przez i)ieo wypisiueiii.i L Ititi tlowotly stailoWic betla t:IeiiiiIict )rze(lsiel)i(irstwa W
irizititijeitiu

ustawy

ti

ZWilC”/Ailliti nieticzciwel

konkui”eiieji

Wykonawcy

hedzie

przysłnziw;ilo

prawo

cli jako tajeiiiiiic:i prz.eisichiisiwa. Prze(liliiOIO\ye zastrzezenie iailiiiwi;iliicY tizila za
sk ulec/ile wyłacziue w sytu:icj I kiedy W\koiiawc;, oprocz samego zastrzeżenia, jeclnoczesiiie wykaże, iż
tlane ntoninacje sI:lnowi;r Wjeiuriiee przedichioi”iwi.
Wykon;iw ca może wprowadzić zmiany. poprawki. iiodybkacje i uzupełnienia (10 „złomnej oferty 10(1
wii”imnkremu •ze /.imnm:rwrafiley Olrz.yiibi liscillile z:iwi,idoiriieiiie ° pi”Owad/en zmalali przed terimrinelim
;kliimliinii tleni. I”owimdoniienie (3 wpmoy.irIzeiimtm zmnl;Lm1 utni być zlożone wg takich s,irriyeli zzisatl. ak
w kopercie odpmmw”ietlnio ozn.mkowiile) n;ipiseirl „J.MIANA””. kmipcriy )zllac(oime
sklad:m,ia oleila
./MIĄNĄ „silsl,io;I otWitile przy olwieimiliu olery \\ykoniwuy. kloi”\ wpiowiitłnł 710501Y T 1)0
rticeiltmry (lokti \„\„.ltia /11mln. z,t tWii tiOlilC/(liie ili
.„(\YeI”dzellTu )lii)!5\%TIO:”C
Wykonawca mii;i prawo przed upływem Ierilimmitl składania ofert wyeolac ic Z PO.tel1Owaliia poprzez
poprawek z
„zlozeimie pnelnne”zc) powimdomuiemi. yetlltie tycIm „siiiiyeli zasad jak wprowadzanie ;iimi.imi
Knperiy ozii,ikowane w ten T.110501) beda olwleraiw \\
miilpHelu „a kopcicie ..WY( „UFANI
oraz znodiio.cm ze zlożomiynu
koleimici,.cm )0 potwicrdzcniti p0pri[Wiit)ei ooT.te)owallia Wykonawt
ofci”t;inim. Koperty ofert wycofywanych nie buda otwienimie.
I )o przeliczenia na PLN w:irtosci wskazanej w dokumentach złożonych na powierdzemiie .sOcłnianiL
warunków udziału w poT.lepowaniu. wy”rażonei W walutach innych nit PLN, Zamawiajacy przy jinie srcdn i
kurs pniu kowany przez Narodowy tiiiiik I „oRki 7 tiulu wszezecia poslcpowanns
( )Ierla. klorej renie nie bedzie odpowiadać Iresci N I WZ, z zulT.trzezcniel) art. 87 iit. 2 pkt 3 lisiawy „li”
zostanie odrzucona (art. 8) ust. I pkt 2 ustawy UZI”). Wszelkie IlIeJasnoei I obtekcju doiyutuiee I rcei
7.ipisów u SIWY należy Zateni wyiaśluic z /amawiajaeyill przed lcniiuiein „.kladania ofri W lryhie
przewidziuinyuui w rozdziale Vii niniejszej NI \k Z. J „rzepmsy u\Iawy l”/l” nie piyewttluium neeoeiae,i
wuiruitków udzielenia zaiiiówienia, w tynt zapisow puojekiti umowy. po ternhmilie <ilwareiui ofert.
7.iTtrzcżei1ra

I

.

U.

„.

I 7.

I X.

XI.

2.
3.
4.
S.

6
7.

XII.

2.

3.
1.

Miejsce i te roi in skłnd:u nin i ot wa reja ofert.
)Iijilc należy złożyć w siedzibie Zaniawiajacego: w Instytucie Wlóhiennictwuj nI. Brze”zińska 5/15, 92—
I 03 LÓdŻ, sekretariat I piętro. w terminie do ((01:1 9.04.2019 r. godz. 10:00.
I )ecydujace znaczenie dla oceny zachowania eriitinu skladammia ofert ma dala i godzina wplywu ofi,rty do
/zimawiajaeeeo, a nie data jej wysłania pizesyi ka pocztowa czy kurierska.
( )k,la zlozona po terminie wskazanym w rozdz. XI. I niniejszei NI Wł zostanie zwn”ieoa.
Oiwai”eie ofert liastutpi W” siedzibie Zamu:iw lajaceco w (limin 9.04.2019 r. o odzi,ue 11.00
Otwarcie oleri end jawne.
Podczas otwarcia olerl Z:iinawiajacy odczyia uiilor,imuicje. o których mowa w art. 86 ust. 4 usfulwy P/P.
slronue
iui
zamieści
zaiuaw[ajacy
ofert
otwarciu
po
Niezwłocznie
zuiIlmo\yicTliapimbIicziie
fl”b
\cuw”IrxlzJ
doy”czace:
uiilorn”muicje
łiitp:
1)
k\yoIy.jaka zaitlierza przeznazyć na sI illuolsowanie /.amowienia:
b) hriii oraz adresów wykonawców. kiórzy złożyli olerly w lerniutiie;
c) ceny. Iernmii,u wykonania zamówienia, okreT.u gwar;mmic;i I warunków płlnoci zaw;niyeh w olurtach.
Opis sIwMił)ti ołiłjczitmiia

celty.

Wykonawca okiesla cene realizacji zamow lenia po rzez W..mzailie w I oriiitilarzo ofer”iowyni
wzoru .tanow :acceo Zuilutezniki itr I do Nt\k / faemaej ceny Ote:”towej bruLto za
silorzwzoumynT
reuilubiere pr”zedinutiiu z:Ohlt”,wucu)mul.
l.u3cJn.[ cena olertowa bnuto irusi uwzcledriiae wT.zakie kn”ny zwiurz,i”ie z realizacji przed ii:oti;
.„rniow:eil:i modnie z niema przeinoli zammiow nenii oraz wzimreiti tim:tiW\” 0Je”ioitY!Ti U mm”llejze”
N I \\ Z..
(„cny iriitzui b polane i wykezmimie U z,:okm”,iHem:mu ta) uwoeh ilu c lo pm”z.ec:imzti (za”,ida z,ntkr.mrtls”::ia
wili/el S miaIez kt”ńei”wke lontu inc. powy/ij i mUfle 5 ialczy zitokracie w coreL
(cna idi.a”my win;”ui :wć wr:izonui tu „omycli pirlT.kicll Ci”! \).Jeżel: cera zthlutim:e „otiaiia U Waititie i”)ecj W
!.unnutwialac\ w celu oceny „zItiżoimej oferty tiokont ej lm”zclczemm na PLN wedle redi:reeo krir,ti NIl na
dzieum olwarcmui t,term.
7

5.

iczeli w postepowatliu zlożoiia budzie oFerta, któret wybór prowadzilhy (IQ powtauht O zaiittwiaceo
t)hO\yiaikii pt)tlalkOWeŁO itWdiiIe Z )iZ()l8iflhI (I 0dttkO od towarow i usuw, zaitiaWiajLicy W celu oceny
iakie otcity (loliczy (10 przedstawionej W oie ceny podatek od towarów usIuz, który iiialby obowiązek
takim ll”zypadku
konawca. skiadajac olćrte, jut zobIeowaiiy
rozliczyć zi,odoie z tymi prepkiui.
poutbrniować 7. II wIajacetl. że \V)”bó CLą) ititity bedzic prowadzić tlo I)OwSlatiia (I ziltwiIjiicei.o
ol”tiwiizkii pod ItkowcĘo, \ytaztljac uLI/We (rodzaj) towaru których dostawa budzie prowadzić do ee)
oraz \ySkaZtjpc cli \%II”t0c bez kwoty nid tikti.

XIII.
Opis kryteriów, którymi zaIIlaw”i;tj:jey budzie si kieniw”aI Iii—ty wyborze oferty, wiat
\%„:IĘ tych kryteiii”,iy i spilsoIJli oceny oFert.

oFrit
w k fl”tcritc Ii:

zosIlIlic

uznana

ulena 7.aW:Crztact l1.LkoIzystulujs;”y

(„c na (Cc)—
— W”arun ki piat iiości (Cfl)—
— Termin realizacji sukcesywnych dostaw ((„c)—

hibie

Juilkitiw

(in

—

2.

t piiilanieiii

30
10

Opis kryteriów oceny oFerty.
1)0 kLItII(eO z. bryk now zost;tla prz Pisana W.Oflt okrciiona utizialcot procciitow ul.
Z;iniiwiiijtcy bedzic occnial elementy otcrly Iutlpo\4 iHLLiLlcc kryteriom, przy czyni każde kryteriuni
u”dle/Iu hedze ocenie ptiiiku wuj opai”lcj OpoIli/uj podane zasady pr/yznawiliila punktów.
Oeólnt ocena oteny bedzie suma punktów uzyskanych za poszczciohiie kryteria.
K =Cr+Cp ±C,
Sposób ukreślcni;i ceny:

Cena — C 60 „Y.
Ziuiuawizijacy ze wszystkich tormularzy otenowychu przyjmie wartośc najniższa Cl NY otcity
Celty Iiatktiiej oleity.
I „nuktaupi iLu cent uleny ustalana jest w sposób nastelujacy:
A.

puku c

tli”

cn
Ę-—-—--—--—--- xlOO pA/x 60%
zdzie:
—

(„(

cena

najniższa celta

cena oFerty badanej

C

B. %Y;irunki pŁituości „t —30 % hetki ptiuiktowiie W tiastepujacy
— ;aplii.i w leoninie 60 diii od daty wyslawicni;i Liklui”y
— zuplala w terminie 45— SP diii od daty W\sI;IWic,llil kukluiy
— ;:iplala n terminie 30—44 (bil od daty w\slawicnia aktory
(Ui”Aunćni”ca

it o/tę/u

musi jnid,n ArinAn,,n, liPin/n p/usniiiśct

)t)5OI

10(1 pki
60 pkt
tj pkt

tip 50 dni unie pnd:tuz/

Il/)4)—29

r/ii,)

iIoć punktów x 30%

=

C. Termin realizLicji sukcesywnych dostaw („ — 10 % budzie uuiikon aily W niustepujacy .Ii(i8O)
ISO pkt
— L—7 diti od tLny zlozcutia zainwienia
5(1 pkt
X—14 dni od dah zlożctuia ZililiOWieitiLI
(U iA(”,I((IOu II (i/tuli” flIIŁW /7()ikh %j,Mr,”nic, d(”.\( dni indcwy utnóli/clz/u lip. 9 bil (l)1i j)i.t”uL:ui/
/4 dnt)
—

=

3.

ilo%ć

któw

x

10 „2

l”riiktuuii suzyzui:\\”Lina OlLilolul
uint:se

4

liii Ii

:53

Lryt”ri,ic:i

t”,

przecinku. \iij%yzza cz

z”aiulLi\yiLiaey udz:ehi

17/L L

liudzic Lczoi.u

7

tj0kLidiio5cH (1(1 (lUOcIl

tpiuiKuoy w\zoac,y nókou7\stEliujzl oterie.

\\ \k(iiua\ut-y L(iiti.i oterta odlo\:iLudau at•tlzie \\„zVLkiiii \y\:li:;i:uilllL
I”Li”, oraz w l*7 i zuStaiuit u)ceu,:ui:ia ako ihiji irz\ hUs/i W (parciu

..I1lu”%itlu;:

:ir/.eęil:l%liili\ILi U (e”ti\”ie
li(i(ilac ku”tera \yVbOfl;
.1

Jtźi”li
utIcil

lit

)e(iiit”

iizcdsi:uw izi

thukuiita ylitiiu

lOZili taikoiuiu \„\hOil olenl\ llajko:Y\ .Il”lUist.eJ ze /leO ta 0, Je dwie lob wiecuj
laki saun Inh:ni ccn\ io7ostalyult hrtcrio\y oueliy titeri. /aoiawua[ilcy s1iosrod tych olcul
.ky”Ii zostinia zlozolle oFerty (I takiej sauulcj ccuhic. ziiiiiw iacy
okuty Z niższa clili

8

\VCZ\YJe wykonawców, którzy zlożyl te oterty, do zlożcii ił w terili III [C okresloiiyiii przez ziiiiicezo
ulen dudat kuwych.

XIV.

Informacje it lornialnościacli, jal(iC iiowiniiy być (lopełnione po wyborze oleiiy” IV cclii zawarcia

iiiiiiiiy W spraw „e za lilowie Ił lit pii hI icznegli.

Osoby rcprezenliij:ice WykOii[l\yce przy pO(lł1isywiI1i1I tiIlWwy OW!flh1y pO5Lt(l[lć /C 5Ol)it (lOktlIlWnty
potwenlz
cc cli ui11OtOw[łlłie (Itl podpisiinii Liniowy. o ile uii Icowłilie Ii) nie hi7dzie wynikic
z dokunientow zaliczonych do ulerty.
2.

W puypitlku wyboru olcrty zlożonej przez Wykoniwc(w wspólnie tlbie[.ijacycIl sic o iitlzieleiye
pr/Ad zawircielił tiniowy przed tiwici umowy rce.tilujicej
wspólpracc tych Wykoniy ców. Linowa tiki winna ok relac strony umowy, cel d, alinki, sposób
współdziilini, zakres piac przewidzianych cło wykoninii Lrdemu z nich, solitliiii odpowiedzialność za
wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zanlowiellil, gwarancji i rkojrni), wykluczenie
nożl iwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
któieuokolwiek z jego czlotików do czasu wykonania zaniowienut.
zainowieiiia Ziniwiijtcy nioze zadać

3.
4.
5.

Zawarcie umowy nastap i wg wzoru Zaniitwiij acego.
Postanowienia ustalone we wzorze urnowy nic podlcga1a negocjacjom.

W przypadku, gdy Wykonawca. którego ulena zostaha wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sk od
zawarcia umowy, Zamawiajacy bedzie mógl wybrać oterte najkorzystniejsza sporod pozostałych olei,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodza przeslnki, o których nowa IV
art. 93 ust. I ustawy PZl”.

XV. Wymaga n in

dotyczzcc zabezpieczenia należytego

wykon nn in u ulowy.

Zainawiajacy lic wymagi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne dla str1)11 postanowienia, które zosI 1 II w prowadzone do t reei zawieranej ti niowy w sprawie
zamówieni publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
0(1 Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę IV sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
Wzór umowy, stanowi Zab1cznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Po uczen je O nid kich ocli rony prawnej.
1.

każdemu Wykonawcy. a także ulneunu podmiotowi, jeżeli na lub lulał iuuleues w uzyskaniu danego
zanKiwieiua ol-al poniósł lub noże ponieść szkode IV wyniku ularłiszen I przez /ainawi ijacegu przepisow
ustawy Pl.)” pyyslugp środki ociurouty prawuuei przewidziane w dziale VI Listiwy P/l” jak dla poskpowio
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy P/P.

2.

rotlki oehron\ prawnej wobec ogloszco ia o zamówieniu oraz SI WZ przysl uguja również orern izaujoun
wpisanym na sw, ° której ulowa IV art. I 54 pkt S ustawy UZI”.

XVIII.
t.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zrodnie z iii. li ust. I i 2 rozporzadzenia Parlamentu ł.uropejskieuo i Rady (Ul) 20167674 z cmii 27
kwicI n ja 20 I 6 r. IV spluwie ochrony osoh fizycznych II zw [izku z przet \yirzu[l cm dituyeh osobowych i
L (ogólne
spniwue swolMduego przeplywn takieli danych oraz L[cłu\ lenia dyrektywy 95/46
ruzporzudzenie O ochinuue danych) (Dz. tiry.. UL I. liP z 04.05.20 6, sa. I )„ dalej „„l(Ol)O””, uutbrmuje, ze
1) idniinistratorenu łkuu;l”oua danych osobowych jest Instytut Wlókieuutietwa z. siedziba
l3rze-zińska 5/15

14

Ludzi.

1) kontakt z iutspektoreni ochrony danych jest niuzliwy pod adresem odśi iw.lodz.pl
3) Palii! Pana dane osobowe przetwarzane bc”dp na podstawie art. 6 List. 1 lit. b) e) l{OD( )
zwiazatiynu Z postepowaujieutu o tidz.ueleutue zauulc”wieuuia publicznego KbZl”—236—10 P
lub w zwiuzku Z prawne tuzis-idniotuyuui interesem aduuuuiuustr,toru na pudstuwie art. 6 ust. I lit. 1):

9

ni.

celu

(idbiorcallil I”ulii Pana dali) cli osobowych beila 0801))”

1)

tli) podmioty, którym lldO8tcjl1iOlEL 7A)Stiiliie

doknillelitacja jiostepowailn W 0l)illCILI O art. 8 oraz iii. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Iriluo zaiii wich ptihlicziiyeli (Dz. U. z2017 r. poz. 579 i 2018).

5) Pani/Pana dane osobowe btil pizechowywine, ziodiite z iii. 97 ust. I ustawy I”zI), przez okres 4 Lit od
dnia yiikt”ncycnia postep wahila O tidzicicnie zantiwienia, a jeżeli czas trwania umowy przekraczi 4
Lita, okres przechowywiiiia O)WJIIitIje caly czas trwania LilliOWy Itib w Opaiciti O )riwiiie tiiasadiiioiiy
luci iis iiliiuinistiatoiil.
6) OI1il\yiaicl{ podania przez laiuia/I”aiia ilitnycli OsobliWych bezporedluio

I Iii/Rola dotycz.icych est

\YyliiOi”iiflhl tlStii\YO\Yyhl) okreIiiiiyni \Y przepisilciu ustawy Pip. zwiazanym Z 0d7!iiielfl w lostepowaniti
o lldzlelel)le zaluU,\yienia pnblci.nes”o; kohisek\ycnc;e niepodarhia nkitioiiych danych wysiikiijii i

ustawy lip:

7) w odniesieniu (10 Pani/Pitna danych osobowych
zaiitonualyzowaluy, stosowanie (to iII. 22 ROIX:
8)

decyzje

nie

beda pdcjnlowane w sposób

)Osiiidii I”alii/Piin:
ta podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych I „ani/Pana dotyczacych;

—

•

na podstawie art. I tu ROI )O prawo ib

sprostowania Pani/Pana danych osobowych

na podstawie art. 1% ROt)O prawo zadania od idiiuiiuistnitora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków. o których iiowa w art. 8 LISI. 2 ROI )O:

—

—

prawo do wniesienia skar i do Prezesa tirzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy nina I „ani/I „ali, ze

przetwarzanie danycll osobowych Pani/I”ana dotyczacychu iarusza IP”•Y RODU:
2. Jednocześnie Inst lut Wlokieiunictwa przypoouinu O ciażacym liii Pani/PalILI obowiazku informacyjnym
wynikajcym z un. 14 ROI )O wzgkdeni osób tizycinych, których dane przekazane zosianij ZainawiaacemLl

w zwiazku Z prowadzonym postepowaniem i które Zamawiajacy posrednio pozyski od wykonawcy
bioracero ud7aal w postepowan iu, chyba ze ma zistosowan je co najmniej jedno z wyłaczeń, o których uuowa
wart. 14 ust. 5 KODO.

XIX Lista zaI tzn i ków.
Wymienione niżej zaIiczniki stanowia integralna cześć Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamówienia.
I.
2.
3.
4.
.

ZiIacnuik
ZiiIic,nik
Z;ilaczluk
Zalacznik
ZiIIacfWk

nr
lir
lir
lir

I
2
3

4
nr S

6. Zalaeznik nr 6

—

—

—

—

—

—

\kzor formularza olelty.
Wzór oświadczenia o spelniaiuitt warunków [Id/halli W pOsiepowanill
Wzor oświii(lczulila o braku ptld5ttw do wykltlczellla
hltOrlniwe na temat grupy klpitaIowcj
Wykaz wykowniych dostaw

I „rnjekt tilitowy

CLOWNY

IFCOVY

NiP r I

kZL3

Kierownik Zalnawiajacego

osoba przygotowujaca specy fikacie

10

Zalaczn”k tir I do

SIWZ

KF ZP—236—I0. IV

I”icczcć ()Icrcnła

OFERTA
w posttpo\ylnhii 1 tidiicleiyt Ztłl1óWiCl1i.l W trybie lizL”łiłnW lIC MiiłlIC!OliC (I 1) \yartoli
ilieprzcknicza6iccł yyrazoii \y zlotycli ro\ynoyarIosci k\yot określonych ii p dst,iwic art. I I ust. 8 tistawy „ZI”
tui tlosUi\ye lub I)OhiLtYi1IiO%yri wykon;iiitj z ntnula(ii pierwo(neo
Nazwii i itd re. oferentii:

lir

uksu

itr

e—iiiiijl

jeb

Zamawi:Ij4cy: Instytut Wlńkiennictw;i, iii. Iłrzczińska 5/I 5, 1)2_103 Łódź.
Ofcruemy dosliiwę folii polielyleiiowej wykontillej
pecyiikIlci istotnych \3rulików z;llno\yicl1l;l:
I. C

ni

r:tiiui;u(u pienyolntjo zcpdnie z wylflitwiniiinhi

z

olcriy
(

Lp.

cd

iiiJu :1

„i

St. iwk;,

.t k OM.;,

icilI)

I ohia ojliciylcitciwt ickitu tr0.0—l—
0O6nurii (6(1(1- 200iittli)

(lkou ii wla1ć

AT

11110(1

l(l/Vt

I

2(1(1(1 kL
celta l)rli (to okr(y

2.

1 crmii wykon.itti;i: ukce%y%yltie przez 12 iii—n. liczac od daty zawarcia

3.

Ońnujciin liaslcpuj.ice

4.

[UnIIn

iciihzatji

dni od CaI

waitinki pll(i1)sci

zziiflhiwltiii;i

.

Wystawienia

Likitiry

(\y (11113(h))

(hJ;Aoflć;liet, II O/c1(Ic” IIIHVJI)(ILI( kOtI/jlIJIL! tlO.%L

Ją

Ufl10\y

i/II! r(a/;:csL//

UIIIĆIU/LII(t” uj). V I/III ćI II/Ł j”ut”ći:uh/ /q). 8—

t//li)

l1;t/\%\ i idrcy „li ykutiitwców u ystcpujaeych
\\%lJOllie Lib)ieihij:i(\chl sic o Ltd/lejnie !ilfl)0%y!c!Iiii)

!iticje1 R)\\UliŁ

(i.Akccplnjcnly puhilki uIflO\yy (zulacznik itr 6cm
sptttlikacj stotiiyih \%aflhItkil1\ /it!)10\yIcilJiI.

luz)

OcLIJ.

s:ólnic

( w przypidku \\ykon,Iw”có\

warunki spclnicniit .wiadcienia okrebonc Iresc

7.

\k przypadku %\ \I)OIU tLi-/ci otcrly. ziibiou iiizujciiiy się tli. zawarci ciuiw na ok rcsbollyrll
utiio”y wartiiikiicli, w nncjstu i (cIlliLIlle w\ IliIczOt1ylTi M/cz Ziitiwiaiacco.

8.

Ośwcidczaiu/rny, Je

wypeliiilciit

Oh10\y11/ki inlor!Ilac)jlw przewidziatic w art.

I 3 lub trL. 11

W

pr(IJLkc

te

rtczporzidieiii:i

klIfy (Ul ) 20l66!) Z ((lilii 27 ŁWICtIIILI 206 r. W sl.l\\ W oclil(lny (iStiłi
Iiiyc „iiycli w iw etyku z. przeł warzInicii i danych (l8ohowychl i W sprawie swobodnego przcpfywii tak cli
których (Lilie isiihiowc
danych unu ticliyeriit d\ rckływ3 Q5 46, I woh1c Osób) bz\czilycIl,
hciposrcdnio liii) iusrcdiuo pozyshifei W cclii ubieLania sic o udzielenie nhllicjS/cL(l z.iiiiowicrtu:t 1cl!
za\yaLciLi t rciihiza(il uluiliWy (I tidzicetite ziiiiiiwwiiia.

b”irLiniciitu lLiio1it3skicto

11

3.
4.

II1ICjSUO\YOSĆ

Rtijsy O.OL) I4la\\luI)n\”UIl
do tcprcycill;icj I \Vyko!uIwcy

i dala

Oferta nioże być sporządnnnl liii formularzach rzygotoiyaJlycl1 przez Wykonawcę, kei w fonnie
spełniającej wymoĘi s)ecyIikacji. Należy d<iłącnć wszystkie zaIącznLh wymagane w specyfikacji.
przypadku, gdy zalączn 1k nie dotyczy wykonawcy, na leży napisać ii a ii im „u je dotyczy”
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Załaeznik nr 2 do siwz KIWI”—236—IO/IQ

lieezlika Iii mv

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V. 1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
r.

(mk”jscowosć), dnia

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków

Zamówienia

polegam

na

zasobach

w następującym zakresie
(wskJ:ac podmżo( I ohrehc odpowedni zakies d/a wskaz mego podmiż:i)

(niuh;cowość), dnia

r.

13

następujacego/ych

podmiotutów:

(pod; 18)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i

zgodne z prawdą

oraz zostały

przedstawione

z pełna

świadomością

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(m;ojscowoć),

dnia

r.

(podpis)

14

konsekwencji

Zalicznik

1)13 Im

Sj\Yt

KFZI”—136—lO/ I)

Iiriuy

)LcL131k

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam,

że

podlegam

nie

z

wykluczeniu

postępowania

na

podstawie

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

(m”cjscowosć).

r.

dnia

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

art

ustawy Pzp

art 24 ust. lpkt 13-74, 16-20 ustawy Pzp).

na

podstawie

art.

24

ust.

(rniejscnwośc),

8

(podać

mająca zasWsotyałl,L

podstawę Lyyktuczcn,a :pu2nkt wymienkrnyct;

Jednocześnie oświadczam że w związku z ww. okolicznością,
ustawy

Pzp

podjafem

następujące

r.

dnia

(podpis)

15

środki

naprawcze:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oswiadczam, że w stosunku do następujacego/ych podmiotu/łów, na klórego/ych zasoby
powołuje siew niniejszym postepowanu. tj:
(pod ć pełni nszwt-ifn;,

dwa takze w zah”zns;• od podmiolu NIP/PLSLL, KRSCEDG)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowana o udzielenie zamówena.

(mhHscowa( i.

r.

dnia

(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oswiadczam,

że

w

stosunku

do

następujacego/ych

podmiotu/tów,

podwykonawcą/ami

bedącegofych
(podać

pelia naziy/hnne. „idws, a Mkze

i,” ?aIcznOsGI

od podrn?otu NIP!PEzEL, KRS/CEIDG).

nie zachodza podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(m;ejscnwos),

r.

dnia

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne

z prawdą

oraz zostały

przedstawione z

pełną świadomością

wprowadzenia zamawiającego w bład przy przedstawianiu informacji.

(mic;;anwosU,

r.

dnia

16

konsekwencji

ZWicziiik nr 4 do siwi. KIUZP—236— tO! IQ

piec zal ka [nn

OSWI.-kI)CZFNI[

oswiadczimy_ tO 1110 „iale,yniy do ripy k-ipiiitIowc. o klirci nona w ati. 24 usi. I pkt 23 u.-(aw\ l”ritwo
Ziiiiowicii Publicznych (Dz. L) z_201 r. poz. 2164 ze zm.). Ii. W ruzumnIemliu usliiwy Z tlni.i 6 uico 2007 r. o
(Icjironie konkurenci i komistiimtcmiu iw (Dz. U. z 20! I., pOZ. I

—

że n;ikźyniy do W1 siimnli rupy kitpitalowci, ti kióruj mowa w nt. 24 tm-I. I pkt 23 ustawy
Zamówień
I”riwo
I”ubliuinycii, tj. w rozlmiiliciiin tiLawy z dnia Ib lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konśumcntów (Dz. U z 20 I 5 r., poz 184). co podni ioty wymienione ponej (należy ptidac nazwy i adresy
sicdzth)*:

—

oświadczamy.

Lp.
2
3
4

7o(II1 osoby

LflOW.lŻflioIlti

di)

lcpre;”cJiioyiiliiil \yyk(iiiIViy

•
—

nieodpowiednie skrcI ru

17

ZalicziUh ur 5(k) siwz IKF ZI”—23(”—IO/19

\Vykay yyykuuuauu\ cl dcs(tuw
:))ulcIui

-

I..]).

\k uruo:ą

Przcdmiou doLIwy

dosLI\y

1)0 kiżilej dusi awy WyLII ich I(incj
wy Lo iu ue w sJJ0sĆa Ii uia ieżyty

(nhit/%coulnć

i.

iH
\

LilIo

71

W wykuiie iii

dnia

ilila wykoituuiua

OtlNorca

[)()tWCflh/ijiy
ui3lc!yic Wy1O!flhu1IC

Icźy dołączyć dowody ohreśIajcc, czy diistawy te zostały

J

18

ZiŁicznik nr 6 do siz KF/ZI”—236—I0/19

U mowa nr KF/ZP 237—l 0/19

(projekt)

dniu

2019 r., XV wyniku lloswllowa,i!a O udyrelciiie ZalnoWiellia )tihIic/_IiegO flU
tolii polietylenowej wykon;,nej z r1IttuI1itu pierwotiieo yakonczoiiew wyhore,u pucz
Liiiwiapieeo ()tCrIy Wyktinawcy. XV It\l)ie przetargu lic fliIllICZOneL() O wartosci iiicprzckrncz:ijieej
rownowaitosci kwo! okruIoiiycli
ii podiiww art. I ust. $ ustawy z (lilia 2) lycznia 2004 r. Prawo
/ai)ióWien p[NicziiylIi (PZU).

Zawarta
(l(btawe

XV

poiiiicdzy:
I nstytuteni Wińkien nici wa, instyl ulem badiiwezyin z siedziba w Łodz (adres: 92—lo:; Łódź. ul. I rzezińka
5/15) WplSaIiyfll (10 rcjetri prictlxiebiorców piOwiI(IiOnLgO iii/CZ. $Lid Rejonowy (Ilu I-O(IŹFXrOdnhiCScia XV
Łodzi XX Wydz,uii Gospodarczy KkS pod numerem: 0000043804, NIl: PL:724—000—06-64, Reimu: 000050239
zwanym IaIej „„Zaniuiwiajuicym rcpwzcnlowuinym 1,•jy
I ) dr inż. Iomasni C;:ijkowskicio
2) nwr I lamie I”utszkicwicz

z siedz:ba

W

ZWailyIibum

dtlci ..Wykonuiwc:(,

—

—

Diektoru,
( iIówneio Ksiecoeio

NI
iCilltZeii((IWuilt\ ni/um przez:

1)
2)
*1

L:i,OXX:,

UXY/ijIĘdiii:i XVyilik

FIOiCj)OXYai1iul (IlartCco (I W/tiiiiV
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