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IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przędza tkacka bawełniana

„tryb:

Przetarg nieograniczony 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: Kl JZP-236-08! 19
I ódż2 1.03.2019 r.
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I. 1azna (lir lin) oraz adres zaiiiawi;tjacego
I nstyl tu W ok cli lei w:i
iii. L3rjizre.ka 5/15
41—103 I .odz.
lei. 1)12(1 I—o3— Ii)!
Luks. 041 (i74-26-3X
I(e:oii OOIH)501:;1
VAT UE: Pl. 724-l)t)U-t)6-64
(iśi.”ny piacy: od poned; dku (:0 pelikLi. (Id

do I

II. Tryb uclzicleiiia z;imówicnia.
I. Niniejsze poskpow;Lnie prowadzone est w (rybie prł.ctaą”u lico raniczone O na 1md%Iawie irL 34 i nast.
usLi\%y z dnia 2 stycznia 1004 r. „niwo Z;uinowien l”ublicznych zwanej dalej .ustawa I”ZV oraz aktów
wykciniwczyeli wyclaiiyeli ii;i je podstawie.
2. W zakresie nieureuulow;inyiu niniejsza Specyflkieja lstounycli Warunków Zamówienia, zwana dalej
naawy 17.1”.
„1UW/.. z;iSlOsO\yaiiie il:ii
3. W;irwć zaiiuwieliii nie przekracza iOWnowaflcici kwcy okrc1onej w pr/cpbacii wykuwiwe,”ycb
wydail\tIi hi podsiaw je iii II ust. X Uai(wy „LI”.

III.

Opis

przed miotu zaiiiówicnia.

I”IYedIllic)telli zamówienia jest dostawa przed;y bawelnianej. Zariiówieiiie zostalo podzielone na 2 czcci.
Zaniawiajacy dopuszezi składanie ofert ezsciowych na:
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Fur nin realizacji sLikces\ witych dostaw lik ilU/C być (I1U2szy iit 14 cliii 0(1 diiiy 21<IŻunIa zitinowielut.
Warnik pI:itiioiei Xv terlilinie: minmiuiim 30 cliii i nic dłużej niż 60 dni cid (laty wyshwienii Liktuty
Za in iw i tj ac cni u
każdej dostawy należy cliib1czyć swizidectw o jakości/atest
puisad;mine Systemu ZIpewilieI]ii •Jakoei

Do

lub

dokument

potw ieriIzlij(cy

waruimk.ieli (lIiisaliYUlI we W/orze
I. Wykciiiiwca zidiow:izauiy jest ;rcaliiowac /:ilnowienie li:” źisKIiLii
(iIi(Y( S stailOW iiieyli Zahicznik nr 6 do S Wł.
2. RikI („IV oraz Noiiienkl;iturii Wspótreeti Siownika !ailioweu 1 433000—0 przędza hawelnilmn;m
3. !iinawiaiaey ilmipuszczit lO/Iiw(”C skiadaitia (mLn U/LsCO\VV1.
4. Z,iiniwi;:i:uy nie dopnsez;i iicziiu-oe, Aladaa: c”iai wiI:;nhi,w\ ei
i.
Zaoiiw iai:Iey nie przewiduje inozliwosci edzielenie ziniow Lii, i Lhryifi niiiwi w iLit 67 a. L iIi 7
Lis hiW V

1%. Teriiiimi iyykoiiania zanioflienia.
wyinaga rcaliz;ieji LaiulOWitIii:i

Zaiiiawiijacy

• W run ki udziału w pimtępow:iuiiu.
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iciac orl (laiy

z:Iwarcia lilliowy
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lic podleaii \yyklnczelllu;
\%aitIIik

ti(IZIaltI

\Y pustc[)o\yaliiii doly”czaci:

uli upla%ynieii do irtiwaulzciiiii tikresloiiei (lYiaiIlil(ici zawodowci
tym z. kresie
1) ylu:ici ekoiminiczuci lub I:Ii:iilsouCJ.
i”.;nhli\\ Iaii\ ile „tiiwai warunku u t\-ui „.ikre:e
cl zulohmoci ILcIlniczIluj lub zitwotiowej:
koiiipcieiitii

i)

ZIll\yiajacy IiC i;i\yia \„irtinku W

yamtinck c,1ii yyka,:c /e y okrcc ot.ttinc trzech lat arzed uinywciil
danin ulen, 1 jeji okmc lli”tWiil/Lllia tlzi,[LiIiiu.”Ui ji.””t kn(iiSZ)— W iViii tihi”t”,i,
W przypitlku sw,itlczeń t”krconycli lub ccidych tiWiicż W\k iiywaaych) iiile.”ycie
\Y\
Cc) lilaatej
dostu\u przędzy tkackiej [ciweliii:iiiej O wartoŃci co najniniej 50 000 zł jirutli,.
(c/n/n”: „j/t:, „„I/a ml I V_ V wc ir(o.ś ul U yku:wzc V li (loki/mm „II/dm „li :1 „:01/1 iż na pon” „/c „n/cm „n/c Ę”)c (ni, osi, Ii IrlilIk, Im
li”) ił: ( nim „J
I
mc i/ii/c/ClI cIZI, ich ur I „I \ . !cIuIiol I Ii/m li T pt „i/In ft
ud_-z ci/ii ii• OS/Ę /3 I I „cOllil.
I c/III koi
/flh/)/ikcIil”dIii”/n”” „\„n”ocbm,m,” i1z,,k I”o/s%i : c/nhi m”s:u:t”c”:il/IcJ.%rc/mimi”uizIu).
2. Znriiawm,iiacy iiioze. na kazdyin etapie piiskpowanm. tiznac. je wy-kcii,ca nie ptisiada wymii,w.iiiycli
zilolnosci, jczeli zaane:izowan L /zNolic,w leelui mcziiyeli lub /ciwo[lmlw\ eh w konaw CV W iIiiiC prtethmu”wticcia
rospodirce wykonawcy może ni leĆ iicwtlywfly wpływ n real izieje zmówienia.
3. Wykonawca moze W cclii potwierdzenia spclmii;iniim warunków, o któr3 cli mowa w rozdz. V. I 2) lii, b—e
nmnmu”jszej XIW/_ W slc)sc)wmmyell syitmiiclael) oni, w mmclmi,esieii,u tło koi,krelncu nimiiówienia, liii) IW) e/eei,
polewie na zdolno.eiach tcclinic,iiycli lub zawodowych lub sytuacji linaiisowcj limb ckonoioiez.mmel innych
podmimiolow, nientleżmime od elianukteru prawnego laciaeycli o Z Illifl stosunków prawnych.
4. Zwnawiajacyje dnocześn ie in l”onrmije, iż „stosowna syluaula” O której mowa w pkt 3 wystapi wylac”,mimc W
przypadku kiedy:
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1)

Wykonawca, który ioiwi na zdolnośckut”h lub sytuacji innych podtiiiotow udowodni zamilawiajaecniu,
że real Iztijac zaiflowieilie, bedzie dyspoimowal nici iednymiii zasobain i tych podnuotów, w szczcg.ólmiusci
Pn/.ed5iiyiiiPe zobowiazanie tych podmiotów do oddania tiitu do dyspozycji niezbędnych zasobów ci
potrzu”by realizacti zamówienia,

2)

/„amawmajacy oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioiy zdolności techniczne lub
zmwc,dmiwc lub ich sytuacja finansowa łub ekomitimiimczna. pozwalaia na wykazanie przez wykumiawce
slielniamiia wai-tmnków udzialti w postupowunu oma, zbada, czy nie zaeliodza wobec tewi
itidijimotu podstawy wykluczenia. o których nicnya art. 24 ust. I pkt 12 -23.
\4 odmiiesicniti dci warunków dotyezac)clm wyk,ialcenma. kualitikcji zawodowych lub duswiadc,emim,i.
wykonawcy nioca polegać na zclolrmt,sciacli lmliyeli podmimmotow, eli podmioty me zretli,”tmjzm nml,uty
bw[owlamte lub ulugi. do rctltz.acji których te zdtilmmości są wynuc amie.
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tmsialla\yimm
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6.

Wspt)l!Ile uhiceai ie 1) udzielenie /„inunyicnii, \\ iakEnm prt” patlkum
do i”eprczenlowammma ich u pii.wpowan.tm (J udzielemime /anRmw
potcpoyami iu i zuwarc im Liniony W „F. m „L zililciw dna puhl ezmiego
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za znidmioć z oryŁnnalciii przez.

iitit,tritiszi) liile7\” dolae,yc dci oleiiy.
P17P wykonancow \YliOliiIe tmbieemjmeycli sic O iid,melenie 7auiówielii;, waruiiki okresltimic
W Pt
I 2) lii, li—c mu-i „pel:iiać co nnimnmiiel jeden w komcw ca samodzielnie lub wszyscy w komsmwcy
.

ac/ii 1e
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Zaintwiujac3 11W

przewiduje w ykliic,en im

Wyktillawc% na podstaw ic art. 24 ust. 5

\ I. Wykaz owiadcnn lub tiokuitieutow. putn enhz:mj;eycti spelni:iniu
o raz bruk pod l :1w” wy kl im uze „lim.

wirumikmmw

usluwy

Lidzillij w

l”Zl”.

plINty powuilmil

I. Dii olciiy kalcł\ wykonawca alusi dolac,yc mkmualmme na dzień składaniu olei owiadc,emu,m W zuIresie
wskaz,umn mn w „mlaezriiku nr 2 j 3 tło SIW!. Iciri>nmmi,ucc /:lW:ir”lc W osnmndczcmiiccli hcdm stanowić wsichimic
pmitwicnclzciiiu”, ze wyktinuwcu ue pcxllcga wykluczciiiti tiraz teIna wamanki udziału w pustcpu\Yalmt.
2. W pniyp;mclku wspnl;ieyci ubiegania się ci zaniowienie pnIu”! wykonawców cY.wiadc,enia o kińrycli iiUnya W
ro,dz. \„l. I mmimiiejszcj SIW/skin_In każdy z nyktiimwumin— wspólnie iibicwmjacych się cm zaiiiowmciimc.
Oświadczeniu te mąją pol\ąm”m”dImć spelnianie warunków mdzmmłci w pusk”powaiiicm. brak podslcw wykluczeniu
w zakresie. w kiómymim ka.dy Z wykoaaweoym wykaI.tmje5x” Itimaame \y;im”ImakOW ud/lilIi % P05tt”P -uciitm, brak
pt ds t iw wy kl u etc min.
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\\:„ klory:L in cna )OW ItSZ\C WVkt)I1:IIUC C/tCi Z.Ill)OWieltia po h koawetiu, W celt, u „k.
[wikt, j-bielili wtl[cc ocli pudstl\y w\ kluczenia tititiiłti W lIustcpo\yaiitI tdIIiiCSZCZl nrorlliicje O (yeli
pod wykonawcic li.
4. Wyktiniwca. kiury powoIue SIL Ol zisoby innych podiuititow, w celo wykiz:tiui braku isliiicl)ili wobec nich
•„lki11 P0\YolUje Sit 11i ich ZiISt)I)y wiiuiików udzialti
l)OLlsta\Y Wyllt1czcnii °I
—

—
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)l/eCStl\I::I iohiowiai,ne te_31

11(111 lOb Li.
(i.

zed titłzieleiiieiii ziiutiwiciti IYC/Wit wykuIluwcc, kWieci tiltiti ztist,Li najwyżej oceniona,
dii ZłO/tlILI W WV/IiicZOllyln. lic krÓtSZyIII tiż 5 dii, terminie iktu:tłnycli lut tizieju „łożtnia n:tstt”puj:ucycIl
OSW adczeiu I Ul) dok tint utow:
1) Odpis / Wł:Ltc)We3o rejestru tli) Z cenililnej ewidencji inliiniiicji O diiiłtlntic g pdirciej jeżeli
odrehilIt nrzepisy wyflintflll wpiSU tIo i”ejt”ąm lub ewitkoci I. W celu ptitwierdzclL braku pud hiw tło
wykluci nin ni 1iodstiwie tint. 21 ust. S pkt I tist:iwy I/P
2) Wyka;”. tIO”IiIW li W przy2udkli swiide,s”u okresowych lub c inc y-cli rowilleż wykonywanych. w okre,,c
li c/tli okres prow;idzeitiit diiuIaiiiuci jest
ost;uiicil 3 lut p-yed ujilywein teninintu ski Ititit ulen
IV 13111 okresie, wraz z piidanieni cit wutohci, iiiJ_ctiiuio(ii, dat wykoietii, i podmiotów, lit
krócśzy
rice,. których dostawy zostały wyktim,iie orni zal;!czenicin dowoduw okrei;tjaeych czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywuiie naieiycie, spor/id/OOeo zsodijie z zhhIc/nik jem nr 5 do SIWZ.
DOWOUISuuJ potwierdniicynii czy tłitsiiny zostały wykonane iiiic,ycue 51:
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in;yczyliy o obiektywnym chtirakteuze Wykiiii;iwe;t nie

jest

W sIanie uzysk-tu (yeti

dokument”w, Wykonawca ski,da oswiadczenie.

W przypadku świadczeń okresowych iuh ciiglych nadal wy konywanych tekreneje hadż inne dokumenty
polwierdzajec ich naie/yte wykollyW nie powinny być wydane ti IL Wcześniej niż.3 iiiwice przed
uplyw—ein terminu składania okid.

3) l)okuiueniów dotyczacych podniotiu Inzet leco. w ceiu wykazania botku istnienia wobec nice,, podstaw
ikim w-ykwuawci pouotąuc Sic na ceo zasob) wininkun
\YykltIe/fl1LI 01:1/ sneiiiiciisi. w zakresie. w
jc”.ehi wykoitwe, poleci tu „asiibichi podmiotu ti/cciec”
postciowaiuiii
ucuiiału
-

łub miejsce zitnieszkaiiia pozii terytorium Rzec/\ pospolitej l”()lskIe1. zaau;tSl
któiyin lilowa w pkt hi), skhidt dokument lub dokumenty wystaw one w kraju, w ktoi”yni iii
setizibe lub lliejsce zainteszkaii”t. P twienłzuiice odpowieditio, Zt
I ) ile otwarto ero I kwidac I lii ne Oc łoszom upad łosci. wyslaw:oily lic wc1eIiiej tuż 6 miesięcy przed

iczeli wykonawca liki siedzitic
dokun,e,itu

o

tupl\ weni

lerniinu

ski;,dan;i utai.

iiiiiteszk;init osoby lub w kraju. w kmoryiii u\knnIact nut siedzihe liii niejce
yaiiijcsiktiiui, tie Ityd4c sic doktuitetutow, O których niowit 10 yyzei, zastcpiIle siy je tłokuiiicntc,ii
z.twlerijacyn odpowiednio „iwitdc,”cnie wykoli;twey, ze wsk:uzaiiicin osoby albo osob uprawiti tmiychi tki
ego eprczcnlicji, lub oswiadczcnic osoby, kiói”c dokument miał dotyczyć, złozone lir/c-ii notaniuszcin
łub przed oremcIli sadowym, nhiiiiuislracyiiwni albo tn-gaien saliion/.;ititl inwotłoweet, lub
cttsputiiiu”czeco wleuwyit, ze wirlcdti na suedzibc itili liliejSeC y;,nlues/k;ulli;u w3 koniwcy łtili llliCiscc
z;uuuicsikai,ii tej osoby. [„cnom t”kicśloiy powy/cj s(Ouje sic.

Iczeli

W kInU inescl

7. \Vkoieuw ca 1V en”iinte 3 dni ° ciut z:tlImieszL”.ctiI na stronie ulternenwej in[biiiiaeji. (1 Kt(uCj lIloWi W ali.
„J) c-b
tlsl:l%yy LI”. pnzikuze zlnIwi)uecn:u u)sW-.iLic/euilc O ln”/nale/lue Iti) bruku pniy;ubcino”ci Lal
ni :
I ikt 23 tIsitwy lm/l. \k ma! ze iltiżeuc,ii
tej s;ilncj crupy k;iputiłtiwcj, o kttmrej In(i%t W
ow;,tIczcti,, wykoiwc: noże przctktuwie dowody, że loWi/ini z innym wykonawci nie liniwudzu dti
itkłócumii, konkurenci W postepowaltuu o tidzicleiue zmióweui.. \ztir OsWiutlc/ci1i;i stanowi znl;lc/liik nr 4
.

LIC XIW/,.
\\ .„„kresie „cc u:eruluw;,:\l, SIW,”, z,m3,owa:lc tiaja „r/ell t”a „tiZilOrzjd/ellii \Ąu;isji”; I(o!\Yt”jt Z Cml:;l
ozc żądać /li;tw ItiCV 11(1 \„I k,uwcy t
2h Ii:ie, 2Cm r. W spr;Iw:c rod/niny doku:,entow. akett
I
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z;Iiit”w;em,I
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O ut!,ueien:e
aiSL-nnfl;Ini
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Jeżeli w\koniwc ue zoiy o”wi;dcye,m, tt których iiuwa W roiti,”.. VI. I. lnitJcJszcI SI\k/. tiswi;itIe,cn lub
ilokumetituw potw,crdz;ujaeych okolie,imtisei ti ktoryeh tiioWu w att. 25 ust. I tistuwy P/I” lub innych
ttokiiuictuiw czbcdnyc}i ilu pnzepruwatlzcimit )ostcpo\1aI;L utwidc,cii;u lub dikuriietiiy sa iiickuiiplcuite,
4

raja biedy lub budzi wskaz:itie przez z Ii wiaiaceO witpIiwości, z:iillawwjacy wezwie dii cli
poprawienia w ieriiiiiiie przez siebie wskiztiiyiii. ch\bii ze iiiiiilo ch zlożenia olertit
wykonawcy potileri iby odrzticeiiiti albo koiiiecziie byloby onicważnieiiie postcpow:tiii:t.
zsI\y

zlozt”iiia, iiztiiIiiit”iiia,

YII. Informacje sposobie porozIJilliewallili się ialiiiiiWiiijąCCiZ() Z Wyk(lIltiWClliui 01:17 jirzekayw;iiii:i
i (lOklllIiClItói%”, i tikże %VskaZiInie (15111) upriiiVtiillnycii (IQ porozliiiiicwtlliia NiC Z WykuiliiWClLllli.

I,ŚWIiidCZLń

Wszelkie zawiadniniciii;i, oswiatłczeiisi, w,tiosl< oiaz inloriil:icjc !ailUlwint:Icy Onz Wykonawcy ilioga
przck7yw:ie pisemnie. taksem ni, ilrga cIektroniczni, z1 \Y)”jatkiciii olerty Oraz liniony (1111 kloiycli
dopuszcziiliia jest Iori]]a piseilini. iednoczc%nc Z;iinawiajicy pr/yponiina, ze >godnie z
14 ust. 4
Rozporzidzcnia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentów jakich illoze >ądac
z:iiiiawiajiicy (
) uświadczenia i dokumenty wynhicuioiic W rozdziale VI niniejszej SIWZ (równic, w priypadkit
cli złojenia w wyniku wezwillia ti którym niowa w tri. 26 ust. 3 us[wy I”ZP) mogą być loświidczinc za
zgodnoć z oryginiicni w tórmie pisemnej Ilu) W torbie elektronicznej.
W korespondencji kierowanej do Zanuawiającego Wykonawca winien poslugiwać się numerem sprawy
okresionym w SIWZ.
...

2.

Zawiadom 1Cl] II, owitdczeiiit, wuuosk oraz ni lormnacje przekazywane przez Wykonawce pisemnie winny być
składane na adres: Instytut Włokiennictwa, ul. Itrzezińska 5/15. 92—103 Łódż, Zamówienia Publiczne.

3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz intormacje przekazywane przez Wykonawcę droga
elektroniczna winny być kierowane na adres: za itniwicmiiimQi I w.li id, pl ‚ a faksem na nr (42) 61 63 190.

4.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz niorniacje przekazane za pomocą lbksu lub
tonuje elektronicznej wymawąla na żadanie każdej ze stron, niezwlocznego potwierdzenia tiiktu ich
ot rz y IlU” tli L.
Wykonawca moze zwrocić sic do Zamawiajacego o wyjaśnienie treści S I WZ.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści S IWZ wplynie do Zumawiajacego nie później mi iż do końca dniu
w którym upływa polowa terminu sklatlania olei, Zainawiajacy udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż ta 2 dni przed upływem tenninu składania otert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ
wpłynie io upływie terminu, o którym ulowa powyżej, lub dotyczy udzielonycb wyjasiiien, Zanmwiajacy
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zaniawiaticy zamieści wyjaśnienia ni
stronie iniernetowej. na której udosiepniormo SIWZ.
Przedlużenie terminu skl:idaitii otert lic wplywt ma bieg termmt skiadania wniosku, o kióryii] mowa w
rozdz. VII. 6 niniejszej SIWZ.
W przypadku rozbieżności poin cdzy I reścia niniejszej 5! WZ. a treśc ja udzieloi cł] odpowiedzi. jako
obowi t/u J K. I II tlezy Przył K. U LL li SlD I / tw mer I R L 4)1< ulI. s/t osw I tde/L tj I / ulu iwi ił R L O
Zaniawiajacy nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
Osobami ujirawllionyulli przez Zarnawiajaceo do porozumiewana sicz Wykonawcami są:
Milgorzttm Piotrowska, M iclial Kulakowski
W

5.
6.

7.
8.
9.

IQ.

—

VIII. Wy mtt n ii dotyczj cc wit dm iii.
W niniejszym posicpowaniu Zmmntwi:tjacy lic wyil]wa wniesienia w:idmtu.
IX.

1.

„l”crmiuu

Związailia

(tleni.

Wykonawca będzie zwiazany titerta przez okres 30 diii. Bieg tennittti zwiazanta titera rozpoczyna się wraz
85 ust.5 ustawy PZP).
Wkontwcit może pizetlliizyc lerium zwi zimna oferta, na czas niczbedny do zawumcia Liniowy,
samodzielnie lub na wniosek /tnllwiajmcego, z iyiii, żc Zanitwiajacy noże tylko raz, cli najmniej na 3 diii
przed upływeiii termirot zwitzittta oferta, zwrócić się ib Wykonawców” o wyi”ażeiiie zgoi1) na przeditiżenie
ie.zi terminu o oznaczony okres lic ibltizszy jednak niż bodni.
z upływem tentiintt składania ofert. (art.

2.

3.

L )dnit,wa \V\ rażenia zgody im przedłuzcnie terminu zwiazania oturla nie powoduje utraty wadium.

4.

I”rieditb.eoie tenaniti zwiazania ole tlą jest dopuszczalne tylko z jedmloczesil\ in przedltizeniem okresu
ważności wadiom albo, jezełi lic jest to możliwie, z wniesieniem noweco wadium na przeLłłużotly okres
zwiiznna otcila. Jeżeli przedlttżeitie

crnimnn zwiazniii oferta dokonywane

5

est po wyborze otdn”iy

1;jkorzyIniejs;_Lj. ORflti.izek uniesLiii:i 1O\L:O \\.iśii[ii)1 Itib
\ ykonawcy ktÓieo oteita ŻL)stittit \yYb!ai)1 i2ikO ijkorzyiitiujszi

eIi

ptł_Ltilti7etua

(lOi\cL\

iedy:iie

Opi% 81)4)801)11 przyw)towywahlin otert.

X.

niistcp[ijiicc OSWiIdCIrIUi dokumenty:
\yypeIlliommy foiniul:ir, (Ifcr(lnyy „r,”ad,”tinyz Uyt)l/\sttilltIl1 n/mit nO\Yii!Ce2O Zalacznik itr
I ib U\VL. /:l\ViLm:I:iCY ty s/cłtOlnO:cr \%tt/:IŁL ()bsot\miiL:w )„cdmniotu 7:m”muw:eii:m, iic2”lj
Lenu ulcrlimty.: brutto. .„t”Iiutyi:i:mm;c (lt)(.-LaCe (ri1mntm re:mliz:icji 2:iiUi\t Icnia. wirunkuw piliosu
kcuni.icie tys!\-i[k:LIt blnhtmflo\yjei) SIV!. i ty/mitu tilIlOtV\ Wf Z lf/tztmi. i takie m)Iomnhmclc kińr.i
WiLna Wykonawca zimiurzi powierzye poJwysmmmawcy
CzLNL i
oswiadczciiie O spelnieniu wirtmnkow udzitlu ty posiepowaitiu ZIl!elnik nr 2
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ZaIczii ik nr 3
pełnomocnictwo (10 reprezentowania wykonawcy, o ile ołerle składa pełnomocnik
je2eli wykonawca iolegi na ziSt)t)iIch łub syIuicji podmiotu
zobowiazante podmiotu trzeciego
tiZec lego

)fe,ta I]1tISi zawierać

I)

2)
3)
4)
5)

2.

3.

—

„mit !nitszynie do pisania, koniptiterze lub inna trwali i czytelna
iechnik, oraz podpisana pucz osobc(y) upoważniona do rcore,.entowait ma Wykonawcy ima zewnatrz
i zaciaLiania zOł)oWiaZaIl W wysttkosci tmdpowiIdi!acej cenie olery.
W przypadku podpisania oterty oraz poswiadcicnia za igodnoć z orgimiałem kopii dokumncmitów przez
tisobe miiewynhieniona ty dokt,muemwie rejesiracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, niłeży do oteity

Okna muu,i być nipisana w jezyku polkimn.

lub kopii poswitdczoite notarialnie.
I )okurnenty sporzadzone wjwyku obcym Sil składane wraz z Iłuinaczenieni na etyk polski
Wykonawca na prawo złozyć tylko jedna okrie. Złozenie wiek\zej liczby otbrt spowoduje odrzucenie
wszystkich ojcu iioźooych przez mlanezo Wykonuwcc.
Trese złożoilcj otr(y nosi odpowiacac treci SIWZ.
Wy konawca poniesie wszelkie koszty związ;ine z przyLiotowimniemn i złozenienu ołerly.
Zilec:t sic. aby każda zapisana sIui)tm olcriy b\ Ii pommunicrow;init kok to/uli I1tlmflLriItU. cuki okna tyraz /
z:łiucniikaui: htLm ty trwały spasob ze obi pt)L!czOuua („lp. zł ni ttiuita, Zszyta iifliea)i)łłiwi.ijlc Li
s:mtnmuistuua młekou,tpletacjc), oraz zuwieraIa spis trckci.
I „opr:twk lub zmiany (równiez przy wyciu korektora) w m,tcrcie powinny być parLłowuiue tt hisnoreczn ie

dolaczyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale

4.

5.
6.
7.
.

9.

przez osobe podpnujici olcmtc.

10

Oli_ale mulety iło2yć w zatumkitietej kopercie, w siedzibie 7:inutwiajieego i ozmiakonac W tuasteptkt:ue\
łn,.t\luL \%h,kie,,nicttya. tml. łrzcium,,ka 5/15. ui2_103 t_od.”.
oraz opatrzona nipiseril:

„„Przyd,a baw elnian;i”
z

II.

dopiskient z dopiskieni: .,ic otwierać przed dniem 2.03.201”)
i opatrzyc nazwa i dok ładnym idresein Wykonawcy.

11:00”

Zaunawiajacy mtormutije, iż zgodnie z art. 8 ty zw z art 96 ust. 3 ustawy P/ł” oli_rtv składane w
pims(epottatuu O zaintiwteuie publiczmk są tutyne i podiceuim tudostepnieniu ud chwili ich otwarcia „
wyjutkmem inluirtnIcti stanowtacycłi ta1ctttntce pmzedsehmoutw w rozuln,cnmu ustawy z dnia lh kwietniu
lun r. O !.\%[c7iiu i1.iCliC/ciWc koukurcuch (tĘ:. L. z 2003 r.
122. luz. 1503 L lĘzi. ćit).
\kyko:t.tttcuu tt tcru:uun:csk:utłumiut o!c:t zttrzeg1.. że u:ie m:um2u one 2ic ur(mswp:iiuuuc I edaoczc.u:e
ty\l-aza‚ ił zuttrzczo:ue utlonulumcie stuuluriW .1

1.2

V. (10 goIli.

ilculnuce przctłsueoiumstwu.

Z.utumutyajacy / tłecua aby lti)riiluucic „:omrzcztulc. :uko tuuie:uinict irzeus:ch:orstwa byl\ n:zcz \k ykouuuuttcc
„łtl7ilulc rt uudifzurbac; \tct:uctr/;:cJ kop(_tLiL Z iiźit;kuttunieiiu ..t ILIuca pizL”istOt5sttta,i ub spizme
(„:st”ytc) ou.łu.łiutIrmie od ptiust:ułyclm, uutttlyc[i ełenientoty oFerty. Brak edttmzuuczuicio wskutzuinai, Lwie
simriowa lajeitiumiec puzedseharstwut oznac,ac biedzie, że wszelkie oswiadezenia i
uiiłbriuiacje

zHwiadezcnia składane w trakcie miiiuuejszeeo postepowamia sa jawne bez zumsirzeżeń.

13.

Zastrzeżenie nloriuiuieu, Ltore nie stuttiowia tuitemnniey przedsehuorstwut W rozumieniu tlstuiW\ ml zwalczaniu
etlczeiwel kinukumencju bedzie traktowane. tuko łiejskutce/uue j skutkimnat bedzic zgiudruic zuchwała „\ Z
10 pwdz etka 2U0 (syt. III UZi 713)5) reb mtdr,.imt:ruuen:.

6

1.

Zilll\yIaj:icy llti)riliLIje. ze w )rzyjutdku kietl3” wykonawca OtIzyiltt OLI iIc,0 \Ye/\Yttlic w trybie art. 90
(151.1w)” I/I, a zlozoiie przez tleL;o \yyJa1lkilia lub dowody SIaiIO\Yit beda ijeilitIict Pr/edsiyhiorshyi
mzuIliiclItLi

tntawy

O

zwilczaiiiti

iiieticzciwu

konkurencji

Wykoitawc)

(jedzie

przyfti.iwtlo prawo

ich jako ajcillilica przecisichiorstwa. l”rzCdIliRItOwe iiLSti/.eżtIlie 7.iiiiaWi;ijiCy czata Z.I
skuteczne wyliicziiie w SyUIaC kiedy W ykonaw cii oprócz szjiiiceo zitstrzezeii iii, ednocieti te wykaże, iż
tŁiiie intotiiitice StWiOWii tajemiuce )rzedsicbioitwa.
Wykoitawcii noże wplOwa(71U znhlilny. pOpI.i\4ki, iiiodyłiktcte uztipclnieni.i do ilożoiiej (ItCrtY pod
\yIiLnlkicIhl, ze
ihliI\VihiiC)” otizyin;i psetlihe zh\YII(l(liilIeiIit (I wprowidzeiiiti iiiiiii hYCLI erinhllelli
skl:iitij,i OlCit. I”o\yiitdolnicnie (I \ypro\yiidzeilitt i.iiiiiii 111(151 )yC 7{0701C \V. takich s.nnych zisid, jak
skl,id na oleri:i tj. w kopercie O(Ill(iwicdtti() (I/jtiik(iwaltcj napiscii ‚.ZMiAN\. I5.Ohlert) (iłilhcZutic
ZMIANA” ?.OSttila otwarte przy OtwicrIihLU Wety \kykoitwcy kiury w1ii”owidzil noiiity i po
st\ierdzeIliu iopriiyiiosei ii”ocedtiry rlokoiiy”iiit mi;:]. musIani doliczone (10 sterty.
\Yykonatyca nia piawo przed uplywen terminu sklidanta okrt wicotac sic Z Jistepuwani poprzez
złozcnie Senineco powi.idonitenti. wetliuz tych siiiiycli znsad jak wprowad/;itlie znn:til i popriwek z
Ihipiselil ni kopcicie WY( ObA \ ib”. Kojiuriy oznakowane w ten sposofi wda in Wier,ne W ileflyszLi
koie:no”c I MI potwierdzeniu hi:priwno\ci postepowinia Wykonawcy itIZ zeodnosci ze i I0/OtI\ II)
olenint. Koperty ofert wycoIywwych lite (wda otwierane.
Do przeliczenia iii I”i_N \yirtosc, wskazanej w clokrinieitiicli zlozoitycit Iti potwiertlzelUc spelnhtni;i
warunków udz.i;iiu w p stcpowall I u wyra1one w waliii;ich innych iiiz. „I .N, /.;iIniwiajacy flrz%j 0 IL” sredn:
kurs 1)01)1 ikow ity 1)17cl Narodowy I kink ł”oI.ki z dnia wszezec ii pt)stCj)t)W ania.
( )feria. której trcśc nie hcdz:e odpowiadać tre.sci XI WZ. z ialr,cżcn cm iii. 87 st 2 pkt
ustiwy („/.1”
zostanie odrzucona (art. 89 LISI I pkt 2 ustawy IY.I”). Wszelkie 11 IctIsnusci I ohickute doiyuitcc Iresc
zhpi.”Ów w SIWZ ii:ilezy zatetu wyjaśnić Z 7;ini:twiaacym przed Ienhinicni skl,Id;Iht;i olei \Y ttwhic
pricwidzi;tnyiii w rozdziale VII niniejszej X1WZ. Przepisy ustawy I”ł,l” iie pm”cwtdty IiceOt;Lcji
wartinkiw udzielenia z.ihrnowicnta, w tyto zapisow projektu liniowy. po tt”rnimtiic otwarcia olei I.
i,Htr.eżcilia

5.

I(i.

„.

I 7.

IX.

.

XI.

2.

4.

Miejsce i term in skład;i uhi I otwa reja ofert.
Okric należy zlożyc w siedzibie /;ini:iwi:Ij;tcero: w Instytucie Włókiennictwa ni. Brzeziński 5/15, 92—
103 Łódź. sekretariat I pietro. w tcr:iiiiuc do dnia 2.04.2019 r. odz. 10:00.
I )ecydujace znaczen:e dli occity z.tcliowaitia (crtnimlu .kiadania otcfl mila diii eodziiii wpiew:i oetiy oo
ZtIi1iwiij;tceeLI. anie data ej W sl:tmliL przesylki pocztowa czy kurierska.
( )tcfla miozona po terminie wsk,izinynt w rozdz. Xl. I nimilejszej XIW L zostanie lUft UltIm.
C )twircte oteti naitapt U siedzibie Zamawrijaceo w iltiti 2.03.2019 r. o odziiiie 11.00
)two”cie

Podczas

ulen jest jawne.
/.iniin

uiLL aren otn

Niezyłoc,”nie

ietp
m)

b)
c)
XII.

pil

yw w.iw bd:.”.pizii:sy

ci

nlunnwie. o ktuiycli milowa
ofert

ipct”i. z.ie

U art. 86 ust.

/iitiliiWtjilU)

4 nsit\Yy P/P.
liii

-

sirtimite

iiitortittcjc dotycztce

k\yoIy ;mka !tlutrzI prze/tiaczyc iii sliih;niso\y;init” z;tmuo\yjcni;h:
tirni oraz admesi,w wykouaweow, którzy zloz li olemly w term nie:
ceny, terminu wykonania zatiiówtcnia, okresu rwitr;incji i wartiiki,w plamniisci iawilycli
Of)i% posobn

Wykotiawca
sp:rzadzoin-t:i

ntilitzaiiiit

określa

cene

W

oterticfj.

ceny.
retlizicji

wg wzomt.t st:iiuiwtacerro

iealizacie ptzetlniiotu

zaniówictii;i poptzez. wkizttiie w
Załączniki nr I dii XIW7. łtcznr:

I tirrntilaizti
er-Ii)

ożettiiucj

otertowyni
brtttto za

/.tiiiowietlih.

liczni cciii oleruiwt

brutto miiusi ti\yzgIcdiii;tc wszystkie koszty „.wirztnt”

z.anl:\yICIIJi zgodne z opisem

3.

iaj.icy odczyta

()tUaICILI

przedtmiioin zhitlowieihia 0i1/ \y/.thiettl liiiioU\

L

tealizicja

przediuiott:

okres]ony:mi w niniejszej

S IWL
Ceny mIlusia bć: podane i wyliczone w zaokragleniti do tkocli niesc po przet :akn (zasada zau.kragleni
potnzej 5 należy końeówks pothilIhic, powyżej i R Wtie S mile/y zaokraglic U
(„cna oktiy winna być wyrażona w „lutych polskich (I”lN).,leżeli cena zostitime podana w walucie obcej to
Znuawiajacy w celu oceny zlozoncj okuy dokona jej przeliczetia it PLN wedle rednicgo kursu Nhl” na
dzień otware ia ttlcrt

7

kiórci Uyl)ór irOw,łCL”ilfl Ib )OWtIflifl II Z,I!i1iWiiee_o
ohow „„„kti pod liLo\yeŁzo 1e1KI111e „L przcpiII 0 ioLitki id tOWI)”OW tblti_, Z hIWi;oaCy W celu (kCI1Y
takie1 otarty doliczy di )r7edtiwiOliej W IHUJ CC0Y podtek oi.I tow trów I uIti, ktuy n,iłliy ol,owiizck
i”OzliCZ\C Z40(Iiiit Z tyiiu przepisu. W (kitli irzypdku Wykonawca, skidijie olerte, jest ziligowitiy
yijacegii
ioiiil,iriuuwiu z.iiii;w iiceao, ze wybor ego (litry hedze prowtdzic do powstia u /in:

Je;eli

\

l)t)s(tI)Ofl,)liitI

zlozoici hedzie

t)”iti.

iho\yIIzkll nod;Iko\ytŁ”o, \\tIzljtc nz\ye (rodzaj) towaru kioiycłi tlost;iwa berizie itow:d,ć do eao
Ola t”raz IY i”t”/tIjic „CII %It(ić Lit! kwoty ioditku.

C)pL.% ki3itiiini. Itóryiuti

XIII.

w;i tyci, kryteriow i sjnscihii

Z
w

i:Ifl]lwiilj;iCy

cicclIy

olerte iaikoiyytniesz;i
kryl cii ich:

Iict]iit

it

kierO%%;II pity

Iyy

torze kity. wrazi jtinl;uiuienu

okn.

zostanie

uzn;ini ojcu

znyucraj;ica

nijkoizystniejzi.
60
30

Cen;, (Ca)—
%yar,,nki płt(no1ci ((„o)—
— Ierniin reilizacji sn kuesywnyclu (lostaw (C,)-

—

—

2.

bilans punktów

„Y,,

1(1

(„)pis kryteriów oceny oierty.
Do k;IyLler”o z kryteriów zostali piyyp im witnu okreIona nd”,”i;tien procentmyym.
kiyierionm, przy czynu każde kryterium
flinIaWc4aCy htdt,ic ocenil elementy uleny 0d111)WildtjlCe
przyzaIw;uili puiktow.
podiie
is;itIy
pofli!e
opartej
o
ocenie
punktowcu
bedzie
podlecie
ocena Kuchy bedzic tituu punktow uz.yk,u,ycIt t i pozczegoiile kryteria.
K

=

C, + C +C,

Sposób okrcśiezuia ceny:

A. Ceni — C1.— 60 %
Zanu;iwiu jacy ze wszytkueh tórmularzy olertowyeli przyjmie w;irtosc
ceny h;idmic1 oicrly.
Pu,,kLu1a za cent” okny uhahn

nąjuiiższi

(„I NY oferty

jako

C[

do

jest W sposob nstepujucy:

C
xIOOpit. 60u

C.
gdzie

— Ccliii
— u,a1niżsya Cen;

C,

—

—

—

„

cii oferty

badanej

S. W;irunki pl:itnoci C,,—30 °z, hed, punkuuw:nuc w iletcotijacy spooli:
zapili w terminie 60 diii od KiniN \Y\LLwiehli;i i:tktun
zapiali W teruiuihlie łi — 54 dni od d;,iy \n,,tlwIciuu;i u:kIuu”\

100 j”ki
00 pkt
O pkt
w
\luwuei),:,
tiukury
od
diii
dity
zupiut. u” leninie 30-41
niupi:uiLiu/
np.45—50
dni)
np.MI
diii
a
phi/;u;set
fern;ni
oiiA;uno;
podać
linia
u,
(lIiAo,iiąn”ca i/,i,u”
= ilość punktów x 30%

C. Termin re;uik;icji sukcesywnych tiost;,w C, 10 „X hcdz ze punktowa IN W
OC) Pkt
f.7 diii id dui\ zl,,,en:a ?uuI(uWieui,
aO pkt
N—14 dni od dub\ złozeni zuillowienil
te u”j”icit lnu!” poć/UL Andr;,,, „hiśc dni itd,uiuyt :Limoui,n” lip.
J-j (hi.”!
x 10%
= ilość punktów

lit pujucy sposob:

—

(bul

„ile

pr_tLili

mi.

l”timkiicjt )rzyzntwuiuu tiicutiuiui \V ho:zczeaofll)eh ki-yte”inc}i heiłzit liczona i tloklidiioscii tku dwoeli
ntese po „izeeaiku. ijwy!snt IjcAi, ptuiktew wziiiczy i:ijkouyystruez.i oleile.
W\lmn:iiuiohn
3,”wnI\%.Ijicy L;(lzclu 7Zilo\Iielli! \k 1k iIuIt””. kreatu otarii 0d)tiUZidae liedz e ws,ytkH
3.

jiI”.td”.i”yiu)nVln

S

„t

U,,t:”t”it”

V/J”

Kra” w” NJ\\ / i

„:o”iun:c

ulceli:on:u

anki,

i

ujKiuzyincjsza

W eure:L

pi utlne kry;:i w bon..
ukoi N ulu. .7 It y,z_,ktut bi LI) /1 W I lub
dou)iu li. %\l)OhIi 1 n
lit)! I
Jtztl
t )tui”
oteit przedstawi:, tik situ hiltuis ceny pozostuIyeIt kr”, ariow oceny oleii. /aiiuWi0tcy sptisi”od bch oteru
dokoui \yyhoru uleny Z ii/Szl Ceni Jezeli z/tiulu złożone oferty o takiej sulic] celne, ziiil;wiaj;cy

S

wykonawców, ktorzy ziozyl te oferty, do złożciUa 4V lenn n e ok eIo,iym przez ztzlinwiit rctr.o
o[ert (todIlIktIwyeli.
WeZWIe

Inhirinacje

XIY.

it lornialii(kehieli,

jakie

Hk1YiIIIl) być dopelitioiie po wyborze Otell)” iy celu zawarcia

111110W)” 1V SflIWIC muli wieilla piiblici.uiego.

2.

3.
1.
5,

osoby reprezcuiltijrucu Wyktuuu,iwuc przy iOdpJSyWIIHIII nutowy poyinny posiuiitc ze st”Ixt tltukunwrity
loI4%”rcrdL,i1ice cli 1iliOUtflYilIUC (lo O(li5iOIi.i uuutowy. o ile tulilo)cou\Y,IulIL 10 liC budzie W)”nIk.IU
z dokuiiieuiiow ziliuczonyclu (ku olerly.
W 1t73”piudku wyboru oferty Zlt)ZOtlei pr/cz Wykonawców wsp lnic irhiceiljIlc\Cil Sit 1) udiiekiut”
zuiuni\Vlcl)iil /lIniI\Viajtlc\ Illoże „RIiIt przed /.uwarcucu)i tIUlOWY pri.ctl „(zIWIeiuuil umowy reeulutiruc
wspolprimce „eli Wykonawców. ( mtiowa laka winna okrcIiuu strony 001044, CCI tIJIIILIIIL.i. spobot)
\YooItlł.iIImilma. „.iikres prac prLe\ymdzntruycII tlti \VVk(IIIiLIIIiL kt/lIculltu i.iticLt. Si)lidtrit,i (klpoi%YIcdJuiLll1Orć „I
1yykomianlu zalnó%y!ellu;m, ozuaczcujie u,u trwania konorcjumu (o ejllluiiitt”eo okrc. remu/oclI piedmoun
/01111 „WICIHO. nwil!;lncJ I i rekojmi ). wykluczeniu unozliwu)su I wypu”wicdzcni.i umiloiwy L oiiorc Lun przez
klóreokoIwiek z jeso ciIonow do czasu wykoiiunua zimow ieuuuii.
Zawarcie umowy ulastitpi We wzoru Zainawiajaceco.
I „oslanowiulima ustalone we w/nr/c uiiiowy ulic P0( uI0Ji! flegOUJilcju)IF
W przypadku. edy Wykouiimwci. którego oleila zsi;iii wyhrin, jako nmjkor”ysiniejs/ii uchyb sic od
/;iW,ruia uiiiowy. Zamawuiijacy budzie nogi \yybriic oleriu nIiikor/yslnujs/II sposiool p(uz()sr;l\ch ulen
bez przcpn)wadzcnia chi poitowiteco badania i oceny chyba. ze /icnott!i przcslintki o ktorcb unowi W
art. 93 ust. I usiawy UZI”.

XY. V uii:ia n ni dotyczące fll bezpieczen ni na leżyte2o wykonut UlU U IUOWI”.
Zaniawiijacy nie wylliriaa wniesienia zabezpieczenia u leiytcgo wykonaunu tuniowy.

XVI. Istotne dla stroii postanowienia, które zotauii wprowadzone do I reci „twieniiiej urnowi w spr:Iwie
niliówieui ja pubiiczneĘo. oóluie w;l rnnhi U ulowy albo wiń r U lilowy. jeieli „Lam;iwiający wyIH;Ita
(Id Wy konawci. aby „awarl Z tuirn u IlIOWC W sprawie zamówienia h)iIhIiczuuc%o lin titkiclj %4arnnkacll.
umuuuowy stan. „w; Zalacinik nr 6 dn SI\VZ.

X\ I I.
I

-

2.

I”oticieiiie Ci

roolk:icIi ochroni praw nej.

ku,”deu,iu Wyk<muiiwcy. a tiukje ulileunti podniiotuuwi. je/cli ma lub nuuml ukres U tI,yskJiIit (lilihr.i
/iuiiowieuuii oraz poimósl lub uiloże” poiticsd szkode
wymikuu Ittru.—/eumim piz.! !aiu”ilwLtjiceeti pr/epl-orw
usIuw y IVI” przYsIlieuulIm \ru)dkm ochruuiy PW\ulti pr/rw dziane W (I/jole VI IIsl;u4%y l”/I” iak (tki POSlcPOYIIl
poniżej kwoty okreslu mej w przepisach wskouiiweiyu lm \V\ thiin\ ch na podstawiLi md. I Lis!. 8 Listowy PZU
Srodki ochrony piawnej wobec oeIoszeriiu o /;imowlunmli oraz IW/ pr” .IUL14I ILUnIeŻ uIr5iIfli/icjOuli
pism nyun ni listu, o klórej lnOWI w art. I 54 pkt 5 mmsti\4y IZI”.

XVII I. KlaiiriiIa informicyjna d tycząca przetwarzania 11.11,) t”b osobowych
1.

7eoduiie Z aul. Ii ust. I I 2 roipomnudzemirit I”iurImnientu I urirpesLieso I l(moly (Lii ) Jliih,h7m) z duim 27
kU 1111111 2016 I” W sprawie ochrony (Isob tizeztiycti W zwi;uzkti z pr/e!Umrz;mriieImm Wmmiyeim nsobm,wych
spluwie swobodnego przepływu tikiulu dmnycłi oraz tlch\ lenia (lyrckI\ws 95 lb WI
(ocólne
utuzporzuulzemiie O ocłumome diuT)ycłl) (Dz luz. tik t_
I) z 94.05.1916. tr 1). duci „l(0l)( )„„„ urriomrumuje. że:
1) udriuimuistimtorm”ein IkirrLPaiim tfiiiycli osobowych jest Instytut Włókiemuriicjn”m Z siC(łflhIl \y Od/i.
tri
flri.e,”ińska 5,15
2) Lonciki z muuspekloremmn ochrony danych esu uriozluwy pod adresem od;”iwiodzpI
3) „auir/lkumia daiie tustibowe pn/dworzanie bedu lii podstawie art. 6 ust I lit. hi. c) ROPO) w celu
zwmuzuuiymn Z postepowamimemri ° uidyieleniie zmmimowiemurt publicz.niego KF”7P—236—09. t1)
limb 4V z\yiuzkuu Z prmwnue tizmsmdummoumymum omteresemrr udmujuistrutoma na podstawie ud. 6 ust. I bit. li:
9

(idbitircailli I”ailil”iila (iiiicil osobowych k-da Osoi)\ lob podmioty, którym lidOstcpIliOtl.L zostaiiic
Jokuiuuntaca posis3)owailia W O)iliClLi o art. 8 Oraz, art. 9(i tmst .3 ti”taWy Z dnia .29 stycznia .2004 i.
Piao zaiilowicii ptihliczilycil (Dz. U. z20l7 r. poz. 1579 i 2016),
5) Rmiii!J”ana dane osobowe bcdti przechowywane, 7L()dOie z art. 97 ust. I lmsiiw\ Pip. przez okres 4 lat od
dnia zakoiiczcnia postepowmia o udzielenie zamnowieni. i czcij c/i”; inyanT;i tiniwy piiekractii 4
i:it. .iki”u )r.”ecIlt)\y y,iiiLi obuj iit4C ciy CLH iru;iiii;i tiliow) lub w opiic:ti O pr:iw ue u/5itiiiioiiy

4)

—

ml:cme. idniiiuisi:.iior.i.

h) ohowiazek poiaiiia przez Pinia „una danych osobowych hczpo:rcdn;o i;imu,/l)an;i dolyuz,:cyci
WyiilOacil) tisti\y0W\il) OsI”e-ti)i\”ili W pm%t”2.!c) usr.iwy „„źa. ZW uhl) 1)1 7 huLiZi.iIci)l W
O tuzieien;e zaiuuoyjuuuu;i

pbbiiu/I1c(

ilmL”pOcuflI;i

kOi)uk\ytiicic

1

et

aL”nOW, auu

()ki”12ioi )„ih (iiuuyciu \yyiuik;j;.

z

usiiwy Pip.

7) u

odniesieniu

do

zautomatyzowany,

I”;uu/Rin;i Willych osobowych
siosowunie do art. 22 ROI )O

lic

dccyzc

bena

lodejilloWalic

W

S)(iSOb

6) posiadu Pani!i”an:
miii

podstawie art.

I 5 kODO

pwo dostepu do danych osobowych Pani/l”ana dotycyucycu;

LII) sprostowatii;i Pinu/I”an;i danych osobowych
podstawie un. 18 1(01)0 Prawo intiunia Od adminisiniiuiia ograniczenia przeL%y1r1dniu (inlycIl
osobowych z z,usti”zc”clmicni przypadkow. o kińrycb inowi W ai!. IX ust. 2 kODO
prawo (10 wnicslcnma k;un,Li do I rezesu (irzedu OcIron”u Danych Ostubowycli. Ldy uzna Pani „i”an, ze
pr7ctw;irzanic diii%cIi O.%LibO\yycll Pani/l”ana (iotyczacycli strusia rzcpiy ROI)O

—

na podstawie art. h” kODo prawo
miii

2. icdntuc,cśoie InsLywt Włókiennictwu przypomina o ci,tżuuyiu na hini;I”;tnu obowiazku intorinicyiwnu
wyiiikajacyni z art. 14 RODU wzeiedciii o.sol, hzycin uh. których ulaite przekazane zostoia Zamaw iaiauumu
w Lwi/kL z prowadzonym postcpowanmuni I kloru ZanIa%%”iajacy posretliiio po”yska od wykonawcy
bioraccisi udział w jlosicpowaniu. cluytizi ŹC lnu zastosowanie co iiajinnicj jedno wytuczeń. o któiuIi iuuowu
w ari.

14 ust. 5 kODO.

XIX Lista zuiIu ezji ików.
Wymienione nizuj zaiaczniki stanowi; inte7r;ttna cześć Specyókan

1. Z.d:icznik
2. Z.uiac,nuk

mir

I

2
/.dauynik itr 3
.1. 7t”icznik nr 4
5. „.aauzimik mir 5
O. LuIicziuik mir O
..

ii”

—

—

ji istotnych Warunków Zanuó\%iunia.

W”.ćr briiiuiarz..i ok-rtv.
Wzu”r oswiadczcnia O teiuiiaiutm warunków iidziau
Wzor oswiadczcnia

W

p(iSLpO%”aiiiu

o braku podstaw do wykluczenia

limiornuicju ui.i (umai _rtul1y kipittiowci
\\ \„kiz \ykoilulmnui tliusttw
It”ojuk i.umluowy

GLÓWY KSIĘGOWy

o-oba or!ysoIo\ytmI-c;u sneuy tik

K iurowili k flinas%i;ij;ccLo

tuje

10

7alczitik

itr

I un „i\yt
tzesć I z; In

lenia

lecjt

OFLRl,\
złożona w postepowailin o udzielenie zamowienia w rybie piyeLirgu nieognnlie/.ollego O warIoci
nieprzekracrajtcei wyrazowi w złotych równowartości kwot okreiUonych na podstawie art. I I ust. 8 ustawy I „Li”
iia datiwe Przędzy i)lIwełIlillIlej I 00% tex 30x I
N anya i a(ires ofcren ta:

nr l;ik,t

nr lei

e—mail

lini:iwinjicy: luslytuL Wiókiennictwa, ni. 1śrzeińska .5715.92—103 LÓdŻ.
Ofćnijeiiiy dostawe Przędzy bawelnianej 100% tex 30x I zgodnie z. wymaganiami specylikaej istotnych
warunkach:

warunków zamówienia na n:istcpujacyeh

(

Lp.

J

i

l”rzędza
30x1

bawelniana

\l.r..

lii

IIlltJ

\llUIcy 1,11k IflSL11IISCI

Wytr,unai,w
1(161

100%

i1,

PNi N ISO

147

„Ni N Isk)

icNac
G

C

-\ I

ilkowit,t \y,irl).c
bflJI!(i po,yc I
-

I

000 kg

104) „wtd., A

W idłuinic

7%

\„4pIc/4 11111k JI1IWI1IIOICI

/111,2 1(1111

„°n W”

PNI N 151

iiiri,”tL,

2.

lurlnEn wykor:niia: ukce%ywIIie przez 9

3.

Oicrtieniy

4.

jntiitakow,i

ac

tc

IV

wi”tiw,

WtUL/Ulik YllllCllfloaLl

cna
Niawki

nazwa

nasiepojace

W

liczac od daty zawarcia

wariji,ki płtuiiosci

Feruin re:iIizaci z:n11 wicina
(flj”Aonz;yta

ni—cy.

(w”

dlii

tIllIOW\

nil daty wyslawicnii faktury

dniach)

O/cnn Ifl,,wj”li,hić AonXn,,,i

i/ość i/Iii nc1/Cth :umóti”zinn” np. 9 in/o un pr:nL/o/ „q,. 8—

14 ćluui)
ŹilCiCitl(l\\ wie uL/wy i ttlre%V wykoii:twcow wystepui;icych \Ysi1(i lnic
\polil:e U;”ie7, 7UYLi alei) t,uzicinic /;ii”lClwiclili

O

.

\k:cpiiicniy iro1ekt illuiwY („tlac2nlk lir 1, do siw!) olaz
waruiikiw zallluwiciii,i.

W

(w

nrzypatl ku

\Ę

ko,tawuuu

arnuk spełnienia swiadczerii, nhrclone trutka

spceylikacji istotnych

7.

\k” przepadku wylnwtj naszej oferty. zubowaazttjciiiy się. kitl zawarcia uiiloyy na okre7}onyeh w prtuekcie
uiuu\yy ya,utikacht, w iiiiejsuu I terminie WyzlLic!OHVIU PUc” !alI1awiaiiCceO.

11

.

3 lub in. l—t r(w)orz;ItlyeIlj.I
RrLi,,intu ltIIotsl{ie(” I kyly Ul) 2I)16(,70 7. dnia 27 l_\kleflu, 201(i I. U S]iIWIC (ICIIIOIIY Ilsul)
W piawic s\yobcdIle O pricplywu takich
Ii/) C/T1\ cli W Z\yiqZktI Z przeł \yal/.aIiiem dal)\ ch (isotioWyeli
danych oia, ncliyli-iiia dyrektywy y 4(!\VI \yOl1CU Osiab hzyczli)cli. od kIWcl) (Lilie OSOh10\yC
heJptrednLn lii!) pn-aidI)iO J](I/\”1iIlCIii \V CCILI LIbie;ania Ii. O lidzILleilie iiIIiiUJZeO zanlo\yieIlla („Ile

(.):whitIc,aiii „in

.iC

„\aicia i icalizacji

\\YI)C11UI0111 ()I)OWizIU :„1Jor:,l,c\ Ile PltL

Lililon V O

tki/kicnie

uIti,,,c

zliliowienia

7:Iiw;niktiiiol1iniLjzcj Ce”fy

3

IVIiUjSC\YOC

l”odpisy (0411h upniwiiioiiycli

i dala

do

rCPIe/SIILWII

Wyk<niawcy

być sporządiojw na formularzLicb l)rzyotow:Inyeh przez Wykon:twcy, leci. iy formie
swIniajce wyiiwi specyfikacji. Należy dołączyć wszystkie zalącziiiki in magaue W sweyIikicji.
W przypa(iku, dy załącznik nie dotyczy WYkonaWcy, iialeiy fl;lpisac na nim „nie dotyczy”
Oferta

może

12

Zahicznik ii I do iuz KYZP—236—O8 IV
(„/cć II z;Iflitl:eltizt

I eezyć ()htcii Li
OFERtĄ
zloiona

<i
Lid/iclenic „aiilowiciI!;i w trybie Izelircil nicouraluczoneco o wartości
wyra?oiuI
W „Ioycb rwnowarttisc L\y<I okrc%Ionycb ui podtiwk art I I ust 8 Lttawy PZI
iiicprzekraczziaec
i)i dositiwe I”rzedz% b;iwelni:i nej I 00% (1% 25x I

W

positpowaniLi

i adres oterenta:

Nazwa

(aksu

nr tel

c—joint

l;iiiiawi:ij4cy: Iiisiylui Wlńkienniciwa, ni. flrzczińta S/15, 92—19
flirujciiiy (ostilwe
\yiirumIkóy

l”rzędzy hawelnianej I 00% tex 25x I ziodnic i. wymaganiami specyfikacji istotiiycli
liii iIsicpupieycI) yaruiikich:

/iiIi]Ł)\VkOIii

I”rLę(Iza
25x1

jiawelniana

tli.

1l cx

•t

j 00%

u

:niiiii

iic,ui,ik /

c

iI

H
V

Iii

O iikoyila 1yiirIiić
hruiu1, pozycji

p\—l:N ISO

kc

„i \ ISO

5%

wc

Ł.

PN—t N ISo

II IIICIUIIj

Termin wykonania: snkcesywnie przez

1)

ni—cy, lieztic od daty ztwireiit UUN)w\
diii od da(y wy.tawicnia Liklury

I istepujace warunki pkDnoci

II. Termin realizacji
(III knhnycit

IV

ziilIiciwielIl:i

()/c!tit

fl/Z! Vi

(w dniaeb)

/)()ILJL

k,/%rtO,L, !/i)c

LI!!!

14 iln;j
1 !.ireiei rin\illle

!II!/Ą11tJ1 .111!IOhi/t!J!i

Iti/w1
i alce—y w kontiweow \yYIciiUI;IUyC)
\y:itlIii:e iiiijcji;ic”cji sEt o nt;/c1:lic .n2(IVIILIILI)

I

Stawka
V AI

1cl Iti

7%

1iflIL/\flhllk /lltILl1no4l

10. O)krnjemy

tTlĄ

l.h)ti

jdIIIflik

jO621c I

Ic

J

O

cdiii akiiwti

I 1)5e

2001)

uI:iwi
:\\Lt”:iiil.i:.fl „kzr::tIlIltlc<
\k

Iodz.

np P cI;ź

WMiiutic

\kcepiueiiiy „IOjtK[ IIII1OVIV (iiłiciiiik ur i LIII sI\Y/) i)Ii! \\:irlis)bi
lieLtyIIK:Ieji i.IouI)yth WiIlJ!lko\y !iuIlIil\yIC1IiJ.

\

c//nt

przypidNu

„nniLiu/

)eIl1ieuiJI s\Yi:Idc/eiluii oLrc\loiie ticci

(CIllUIHe \kyZ1K1UZLII)yIU Pl/cZ Zul)ii\4liiICCĘ(l.

13

8—

\Vc%l,wclny

I—I. W przypadku wyboru naszej olerty, zobowsizujeiny sic cło zawarciu nincuwy na okrLIosiyc}l w
liniowy \yiuLuu)kaeb, \k luuiejseil i

///„

)ro[ekcie

5. Owiadcz;iijjijn. ;t \y\ )ClI)iltl1 t)boW;:zki nlbr”;uic\jIle )rzt\Rlł_ijne W iN. 13 Iu art. Ii rotiorzadzena
l”zirl;iinejttu I LtropuIskIe_Lo j Rady (Ul ) 101o67° z dwa 2? h\k etnia 2016 r. W triiwte ocljroity osub
izyczaych W zwiazkn Z )rzelwalzIrtieln (Iatlych osobowych W spfllW!C swObodi1et) przcply% tJ takich
wobec osob izycznyeli, od ktÓych lanc osobowe
danych oraz oclwlcna (Iy”ektywy 95/46Wi
bezposrelno Ul) posrelno pozyskalcn w celo tjbeeania sit o udzielenie ninich/eŁo zajuowcni;i oraz
ZjW.jltJI

Jc;jhł1jcji

tHJ)O\Yy O

4”171MiuJ4. 1:):.J7

udzelete

iajunwjcojj.

J

4

IIUCjSCOWOSU i

Podpisy ()Sob lJpr;JwJiol)yel)
(1<) renrezeotjcj: \Vyk OIhlWCY

tlała

Oferta może być sporz;dzona na formularzach riygotow:inycli przez Wykonawcę, lecz w formie
s)ełniającej wymogi specyfikacji. Należy doh1czyć wszystkie zalącziliki wymagane w pecyłikacji.
przypadku, gtly zaLeznik IJ$@ doi %CJV wykonawcy, należy n;ipisac na nim ..iiie dotyczy”

„4

ZaIc,nik nr 2 do siwz Kl ZP—23o—Ol”)

picczttki rrny

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.

(micfcowość),

dnia

r.

(podpis)

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

Zamówienia

polegam

na

zasobach

w następującym zakresie
(wskaznc podmiot i okresbć odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(miejsoowość),

dnia

r.

15

następującegotych

podmiotu/ów:

(podpi)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktuażne
i

zgodne

z

prawda

oraz zostały

przedstawione z pełna

świadomościa

wprowadzenia zarnawiajacego w bład przy przedstawianiu informacji.

(me.j:cowosc,

dnia

r.

(podpis)

16

konsekwencji

Z.il:icz,irh nr 3

siw””.

kk LP—236—0%/19

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,

ze

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

(miejscowosć),

dnia

r.

(podpis,J

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

arf 24
na

ustawy Pzp (poL-Ć mojąua zastosowanie podstawę wykhiczen;a sposróci wymienionych

ust. 1 pkt 13-14, lb-20 ostawy Pip).

podstawie

art.

24

ust.

(nicj u:wo.-c),

8

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością
ustawy

Pzp

dnia

podjąłem

następujące

r.

(podpis)

17

środki

naprawcze:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do nastepującego/ych podmiotu/tów, na ktoregoiych zasoby
powołuje sic w niniejszym postępowaniu, tj:
(pod,c ptąn,i nd;”y.ifirm4, adas

„I (*„o

7ąiCzflOc

cd/”odrnolĆ? NP!PFSEL. KRJCF,DG

nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielene zamówienia,
(mhjscowosc),

r.

dnia

(podpis)

DOTYCZĄCE

OŚWIADCZENIE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

ze

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

(podu:

podwykonawcą/ami”
pe”na nazwtWinne, adres. a takze

będącego/ych

W

zeleznusci od podmiotu: NIP/PESUL, KRSIGEIDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(m::scoL”os)

r.

dna

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach sa aktualne
i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełna świadomościa konsekwencji
wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(njiujsnyusć),

dnia

(podpis)
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Zaltezoik nr 4 do skw KfiZP_236_08,I9

piez;tki

iriny

UŚW1ADCZLNIF

owiadezamy, ze nie itaIt)yniy (10 rupy kapitałowej, o klóret mowa w art. 24 iit. I pkt 23 ustawy Rniwo
Zamówień Robi icznych (tiz. U. z 20 I 5 r. poz. 2 164 ze zm.), t. w OĘ”uniieuiu ustawy 7. dnia Ib luLego 2007 r. o
oclmroimie koiikuwocj i konsumentćw (Dz. U. z 20! S r., poz. I
owiadezamy, ze ntleżyniy do (ej samej iupy kapitałowej. o kóicj mowa w art. 24 ust. I pkt 2.3 ustawy

—

I”rtwo /.amnowmcn I”ubiiuimuh. Tj. W ro/illiHumilu Lhta\y z dni.m 16 Ioteo 2007 r o ochionie kimnki:reiwii I
koosumemitow (Dz. t z 10 I S r.. poz. I 4 )„ co podmioty wyiii cnione poniżel I unie/y podać nazwy
adresy
-

siedzib)”:

Lp.

Na;yya (tirina)

2
3
4

10(IIH

OSOh\ upo\ya”oioiiej do

reprezcait wami

*
—

nieodpowiediue skreUic

19

:1

wykonawcy

Lalaeznik nr S un wz IU7Z”—136—OS!ł

\\/y

I

L.p.

kiz yyknna”jyełi

tiĆ;i

.„

UokuJlic!n

-

Iitthbo

I „rł(Ii11 DI tłustawy

CusIawy w zł

[)ata wykonanhi

Odhorca
-

—

/SC() II O I)

poLt iwdi;iiący
na Iu,”yI C wyk ona nic

-

—

Do kużdej tloSta%y wyiii CH Onej
wy ku iia ilt W 5i”Sl) h na 1e y(y

(ni h

1)

ilu

wykaiie na leży

W

i

dołĄczyć tli”wody okreśhij;!ce, ciy dostawy te został)

r.

(pcuc/jny)

20

7:,h:cznik

ur

O di

„iWZ

Ki /.!„—2ą) lP

[I nioiya jur K F/71” 237—08/19
(projekt czć I zamówieniu)

Zawai tri w d,ut,
.2019 r., w wyniku posiep wailia O udzielenie /:lTnóWiCllul p1Iblic?lIciO na
(lostr,wt przędzy tkackiej iu:iwclniantj zrl[oTlc/(”ncLw wyhortIl1 lir/cz 7.amTiwa,jriceu uleny Wykonawcy w
trybie prztt.ir:u niieoyaniczuieno o w:utosui nicoutkr,ctti;wc rownowarhisen kwot ohyelouiycb
na
tui.
I L.a.
ustawy z dani 2 sIyc,.ilnru 2004 r. l”r.iwo zinniówien publicznych (1>/1”).
po n

cI /

y

Instytutem Wiókiennictwa. intyiulcm bad;Iwc;\In „ siedziba w ludzi (adres. ?l03 l.ódż. ul. Hu.tyińska
5/15) wpianyuii do rcjetrLI przedsiebiorców powadzonego przez Sad Rejonowy dla Lodzi—Siódmieciri w
I .odzi XX Wydzial Gospodarczy KRS pod nujniereni: 0000043 03 Nil”: „I .:724—000—06—64, RcnAm: 000050239
zwanym ilale Jamawiajacym, reprezentowanym przez:
I ) dr inż. Tomasza Czajkowskiero
1) mgr I l:unnc Ruszkiewicz

—

—

Dyrektora
(Hównego Ksiegowcgo

siedzitia w
NI
zu anul/a dalij .Wykouawc:n, eprezcntowatiym/a prisz:
1)
/

I Juiirya uwzgleduia wynik postepowania oparttZO <i przepisy II1 .39 ustawy
dnia 29 si czilnu 2004 i (ui.p.z.p.), noca ktureo wyloiiio,uo Wykoinuwec.

1.

2.
-

\kyknii:iwca zohowirizuje sic tiost.irczyć
IiiIWCIfl II tlej I 00°,” te 30x I
l”r,ew,dywana ilonć co ie:ilii;uc1j:
iŚ 000 h

/.runlirIWIaJaCelllu \VillJeluOliu w

PIaWI” /aIll(1WieIi

pul”liczniycli z

2 pkt 2 kei pried;y tkackiej

I Wykonawca realizuje zalilówlellIe sukees\ wi”ie W okresuc (rwa „Ha ulilOWy, O któryuit ninwa W * 8.
2. Wielkusć dostaw L:i,uawiajiuy określa w lbnnie pisemnej zwanej dalej .za,,nówieniem na
dur przed
wymmnĘallyum] przez mnllmiawiaiaeego teonnierui dostawy.
3. Zaniawirijacy muri prawo zwitkszyć lub zmnniel szyć wielkosc i dosiriw mea lizow,muyeh sukcesywne im czym
niezulimcimure inloriuutijc Wykowiwce.
.

W ku;auc:m iiostr,rczrn na swoi .os7t /„muuoWmnnm:m dozr Ue.
2. W,mrnminkn dostawy: Omen, lim,w,Izyfl Zrmmuu,uwiaiaccstu. 92—103 I.ótlz ul Ilr.;tzinhk:L 13. IŁU” I.O[)Z
(lN( () II RM. 2(1km).
3. \kko:i,,wca /UIdnmlin[ /Am:Il.Iwir:irIcetI (I tei nliae domsam\\y W
oriuu:c lunseIiumue (lakeinu
mufl dno_Ta
elekimo lIC/T T • I

*5
21

I)os:.irczony przedlot zalilifli elići

ćlpownidiic \y li; 11110111 /.it11iRY..IlCCL) OkltlOnVifl w

I!iIell

jihi I itillltJ57.eJ LIIII0\yy.
2. I)otiwa iowiina być odpowiednio ozilakowalla

Orl/.

2

posiidic 5\Yiidec(\Y0 tkoci atest, LIII 11111Y LIoktIllIelIt

ioiw itrd/tiC\” pos[da!1ic systetiiu zlewllJelii1Ljako:ci.

*

(„

I-

Stiony iislal,iia. ze cetn, I H przedzy tkackiej b;iweIiiiiiie1 I9O”Z Iex 39x1 jest cefl;i
tltwlcKsz111, O J)O(LI1Lk VAT.
wito

2.

\Ltksytnaltut

notitittaltti

wtrtosć

brutto

tirlitiwy

3. Z;itnitwhijacy niliczy I odprowadzi VAT
fltill;tw:iJacego. (lapo :ola,iw ns:wcit II

z

zł

wynos

uwy.le(lnienict11

pr_i7”ć”ćiAli

Ui

ećIiiostkowi

obowiitzL4aryeh
P .niacL,jti:c” („/1k

)rzepbiiw

Lt%OIIIn

(Iownie:

w

kraju

I/L

ć/0Ilć ._i”/)

U
4. Rozliezente ililowy tlsiaai 7iwonte z laczint wanociii tlkiyc7l1ic zle1lIizw1II1ycb tIotaw wskazlu;l
loritlie
w
być
nioga
8.
llI7eSYltIW
lakltny
w
okreloilynI
tny1illi1i
okresie
je
VAT
w
Liktorach
clektroiiicztwj na adres e—mail cLtkturyu iwłndz.pI.
(Iopuszezl iiittiiic ceny jeiltiostkowej przedmiotu /1tlllóW!e11111 w czasie trwatiia umowy, jeżeli
5. Zaiuawk
kolycc/nćhć t;ikie1 /ntiiiIlV wyniku z okoltczItaci. ktoncb nie można było przewidzieć w chwil, zuiwiiiei;l
uillnwy. w szczeeoliRci w 1iizypailku zintaity cen urowea Iiiez.bcdncel) do wytworzenia przednio! 1
iifliuilia Celty OO/C
tiulowy. ZI11I1InV W z;ikiesie CellY nie Illilca llWt1IpiC czc%Ule) 111/. ta/. ni kwartal. Pier\Ysza
Ci nie 1110/C
/llluuiIIa
ceny
Ie(i!IOStkOw
Liniowy.
riiuu
ohowiiuzywa
iterwszeg(i
kwarLilu
nastuijjuć to tqily wie
uiiowy.
2
w
pkt
6
okieslone1
Lilliuwy
wuirlosci
IiowOdowutć zwickszeiiia całkowitej

Za wykonanie umowy Zuimawiujaey zapłaci przelewem na konto WykOI1aW ey \ykazulI1e na Likturze
dni od daty Wystawienia Iak(ury Zamuiwuajicemu.
w terminie
Wykoriawce do wystuiwienia hikory bez N\4i)JCL1I) podpisu.
Lipowa/rica
utCY
2. /uLtllUWiu4
W przypadku wystawienia przez. krajoweco Wykonawe akwry w walucie (Ibeci, pla(nohc dokonywane
beda w ILN w. srediiiego kursu N flI” z dnia poprzedzającego dzień wystawienia hiktury (:Up/s :0S/WZii

i” hit” ij „(J/II/I 11” jIJki j JE COJJ(J ĄS 1(11211 Uft 1 /).
flI „hi (JL
w
e
4. W prz padku podania prze. kra oweo Wykouuawe celtV w olcrcue w walucie ohcei a wyt,iwueiiia !ak(ury
(lilia
U
N
z
kursu
jego
sre
\yt
dn
I
LN
nut
PLN. Wykonawca dokona lir/el cieniuj u aluty obce1
piijiriedznjcieeso dziemi wyslaw:eliil luikture (oIfii :ON/din” ustnik/i te ;/„ IJU I oćlAiujzi ;„oć/wrL-izw

IIY tli lit „II II” : l/i c/R i/(

1

0(1 kIIqII / i/1 L hULkI II/i J

IIIAUJI(J1Ii i/ii/i 110/11(1” l1”/u.w/JiccnhcI :oshuii

o/orla).

9
daty zuiwuticiui
J. Umowa ninicjsz.t zosluului zaw”,udui na enL% okre%l,”n : .sukcesywi)e w terminie m—ty liczac od
II1II)W\ Z z,iIrzeżcutueili tbt. 2.
/Otailie
2. tuiioya \V\guisut W przypieku. cdv wuirlose prz.niniow zaniowienij okresloni Vi nnicsze, tuillowuc
„realizowana.
co
3. Przedlużetiie. terlililiti realizacji umowy moze luistapie U przypadku nie U% ezerpailia przez Zamawiajice
stron.
7Joda
za
tll—cy
uutekseln
o6
max
przedliuony
bye
noże
w;unosci tiulowy. „lernun len
4. Zaniawuajuiey IiiOze odstapie oLi umowy na podsiawe kodeksu cy ilnego lub z potu szych przyczyn
w przypadku rLdy do-.tarczt,i y towar zawlela U ady, w sz.czecolnoci 1 Ii spelli ta puruimel rów okreslonyeli
2 List. I ninicjslej uuntnyy. Lpruiwnieiiie to przyiuctujc Zaiuiawi;iacenw w euueu nhlesuteul od
W
olr/ytilaIliui dćlluil4y lub uj.iwmiieni.i wady L/eli wada w\szil ja jaw po/niej.
zakresie resn niespel ii onego świadczetu hi w przypadku gdy Wykoiiiwca ulic doi rz.”iui tije okreslonego
w liliowie teruniliu ieaiizatji dostaw bez wyzaaczeitiut dodatkowego lerminu spelilientul swiadczeiuia.
()ds(apieiiie od LJnIow\ tui postawie iowyzszyeb przyczyn mole nastapie w ternnnue (IQ diuti
„

—

iu,icesO luur\ tm now ie U w\sohoscu:
W * 6 LIst 2 lIttblUY /1 odstapicnie lir/cz Zaiiliwiaiacego na pod (iwie
okresłonej
ut) IQ „Yo war tiści uuitow\
ta podstaw ie pizepsow kodeksu eyw i litego, z pIJ czyn Lczaeyclt
odnipieice
111110%
lub
y.
X ust 4
0 str lilie \Vyki iiIaWCy.
partii
Ii> Ł2 1% warlilsel d,miiei zuitiit,wiiuuict narta dosIutWy za kaidy duetu Olo/flielOt w reudizici tej
tu1t(mw:.
Cosi,iW\ lic \%tcecj niż jOt \ittiL. tt!iloW Okrelłliuic. w 6 t:. 1
2. Zutstrzezi”:ie kary luuimiwac nie Wyie/aja 0(100w ueLl”ualnlisei \ ykonawe” na zasudaeli ocoi1yei czek
\y\,Okosć szkud3 sl10wnd\ytntJ ulUUs/,culletii listauloW Ulu unlowiuycuu przekroczy w ysikosc zisti/ezotiej
ku y (Ul OWi jej.
22
/aplaei ilu rzecz. Za:auw

I.

-

-

3, llt1awni;icy nia praWo tło iOtł Cillilil kar LIIIIOWIIYCI1 )oprzez 0 illiejSzellie SHil” iteiiit”Źiie liillCn_j <lo
zip liny
liii podstawie otrzy<ii:iliej od W ykoiiawey f.ikwry VĄI
4, W,koiiawci P°°°1 odp()Wied7lliiOć za di”i,jl;n e o,ól, trzecck kiórum
ILri.\ \yyktlnaiie Jamt\\ulii,i.
5. /.iiiiaiia itdwykonawcy podczas realizacji [linowy. iiiozliwii budzie jedyiie 7.” 2”od;i flimwajacuo.
-

*

HI

Laiiiawi;uicy zasirzewi sobie „rawo tłu 1)lzt1)rowid/.t”nia prob tecliiioltitzit”ziiych pr7,e(lWiOu ZiiiflhiwitflUi liii
kilku pa”tiieli protlukeyjiyeli wyrobu Iifliliiew oraz do ocuny źodnoci wyrobi< lLflaliiCŁ!,O z karta

pilriiincirow tecliiiiu,.piyeh i \%yIIiliiiilIiiI LiIi1iwiZIjiIcL”ĘO.
2. jaoiiw i,ijacy „i.ir”eist”bie pt\o lo ndi,picii,i od tiiflOW\ W ci.iitI 7 diii o<ł [liny (lUu<1V \y\roti
tiiHIITieO.
1ui”7yf%hlkLi julek wyrób filialny nie
łiJodIly Z kiiri.i piiranleirow iechnicyiiycli i
e-i
%\„!iiiisaIiUiI11i ZaniI%”iijaeeo.

* 11
W spoiwach iiieuregulowiiiiyuh niniejsza ufliowi mabi zIst0s0Waiile przepisy praWa polskiero, w tym kodeksu
cywliiego i przepisy Ustawy Prawo „zamówień publicznych.
Spoi3” wyil ikajace

z

umowy

Zmiany do umowy
uwzrlednienieni zasad

t;noWc sporzatizono

W

rozstrzwa sad

in

12
icjsua sied,,iby Instytutu Włókiennictwa.

„3
hye wprowadzane tylko w form ie pisemnej
144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

O)O5iL
iii.

pod tygtmi”ein niewiŻuou

„3
(I\YÓCI1 jednobrzrniauyuk eszenipIarzmch. po jednym dla k;izdej ze

ZAMAWIAJĄCY

sinimi.

WYKONAWCA

23

Z

ZaLieznik nr

(t

do „a\/.

Kpyi”—2:h—ox.

1)

K F/Z P 23 7—fis! IQ
(projckt CLcĆ II 1llliflWiclliii)
filo mi tir

mm wieiliii publicznego na
W\ konawcy, w
tkackiej bawełnianej / kisiezoneLo \yyburein nr/tz. Zii iwaaeei2o iI—rIy
na
l kwot okreiioiiycb
trybie przetargu nieorraniczoilego O wartosui nieliI/ehrlc/iIacei niwllow;rt(be
pod.%lIwie iii. J ust. N usuwy z dr;i 29 siyeziliii 1004 Jniu z.iinowieii ptiblicnuyc!i C PZl”).
20 I)

dniu
do.iawu przcdz3

Za\yLrta w

r., W wyniku postepowanii o udzielenie

pomiedz\:

flryezń,.ka
InNtytiItenI WIńkiennictwi, ilbtytuteni bad twczyiu / iaed,iba w idzi (adres: 92—03 Lodż. ul.
ccEu W
dzi—Śn,dini
L
dla
S/l S ) wpianyun do rejetni przedsiebiorcCw prowatlyonego przez Sad Reionowy
Ludzi XX Wyd;ial Gopodaruyy K KS pod numerem: 0000043804, NI 1”: l”l:724—000—0b—64, Regon: 0000501V)
zwanym ilalej „„Ziamwi;iimeyiif. repre/eiitowanyni pr/el:

I dr inż. Tomasza Czajkowskkeo
2) mit I lanne Riszkiewiez

Dyrekkmra

—

—

( ilowneso KSICĘOWCtL0

NI I”
/ siedzi bi w
priez
aimyni;a
reprezenh>w
IWC;I.
zwmnyin/ii dalej „„Wykoum;

1)
2)

Luomi UW/iLle(lIit wymuL p0stCpOwiihluL opartee.() O

trzcpsy iti. 3o) utitw

I”niwo zuwiwien

publiezimyeli z

dnia 1 slyezini 2004 r. ( ti.p.z.p. ). moea ktÓreio wyłoniono Wykoii:iwce.

2 pkt 2 ilości priędz) tkackiej

\% ykomiawc.u zobowiazuie me dou;mryyye 7..immwmil,icen li Wymflicflioite
bawełnianej 100% (cx 25x1.
2. Przewidywana ilość do iealizwji:
12000 k

-

2.

mi wa W
Wykonawca realizuje zamiwiemc stikeesywo W W tikresie Ci Waia uniow o ktćyrn
Wielkośu dostaw Zamiawiziiiey określa w Rumnie pii,erime jwamie1 dalej „_ziiuowienienf na
wYin:te.iilyiIm jirzez /.:mniwi;iimeeo lermnincul dostawy.

3.

Zamimiiw IajUcy

.

ieźwlmiezae

Ilu

iekszyć lub zniniejsy ć w:elkimc (iotiiw
\k komm:iwee.

pr[wo /w

imCirmimuic

real

\k

koiiiwcii dtmstueza iii

\\u111i1

elektroniczna).

24

dni przed

izowiinyeh iukce.ywii W

smsoj koszt /ilili( Willi ilisuiwe.
locim
ilii:i/yn „:m”aw ::IJ:meL1O. 92—03 Łod,: nI. lśr/emimkm
dot,w\
I V C )Fl K\l 2010).
Ł \4ykonmeim Źaką:adi.imnhm Jit<ii;iwi.miiecgo im ierOmUHt (umIiml.y\ \V Joi;mmmt p:e;mmmme

I.

8.

ł/3.

O C/\ In

DA!” IA)DL

iz\cil:

lub dwi

I.

l)tisiai”czo;iy 1rzediiiio zaliio\yjeniii po%”riiicii tidpO\yLihić
pkt I lill%le)sJ.c) uillsiWy.

\Y\”lIjiL_”:IiiIOiii /„ilrii

2. th”sliwi II(\YUIa być odpowiednio oLii;lkoflltiil oraz posiadac swiadcctwo

\Y”iiJiiceu

ukrcskniyrii

2

iLoscr/iicst, lub inny dokuirrerit

potwcrd/_illcy posird tnie systeitiu zapcwnieniitjakoei.

*6
1trotiy iistiijii, że ccrir I ka prz4”dzy tkackiej hawclni;iiiej 100% tex 25x1 jest cena
po\yit”kszoiia (P ptxt LLek V,%”I”.

•

N1rksyrniltiir

2.
3.

/il)til%iiiiICV

iioiiiiiiiiliii

lidie/y

I

\ylrosc

brutto

otJprr)wtozi

L iiia”iitjaceo. (Zuni :osuut,”

Linowy

etlirostkowir

A (słownie:

\YYI]OSi”

yA”I” z uwzeIcOiljcIHelll pr;euisów imowi:,zwiicycil
U jii:iy;adku gdi” łtkoinztlct „k/ću/ojit”t”go o/ark

W

ZLyIiiilt”!t”

i”/)
kozi clenie umowy” I1iISLiIt1I zaodnic Z I.ic,I1I % ailost lit

kraju

litr”

t/nin

4.

aktyc”iiiie zre:ilizowiiiyclt dostaw wskizaiii w

kiklur;,eli VAt w okrere je trwania irkresltrnyni w * 8. l”iktui”y mitail byc przesyitne W Itwinie
elektronicznej ira adres e—rn;iil ethkturyz iw.liitlz..pl.
5. Zarirawiajacy doptiszcza zllllilIlQ ceity jedntistkowcj prl.e(liiliOiLl zitrnowienlil W U/iiSIC trwania tiulowy, jeżeli
koniecznuć takiej zmiany wyitika z. okoliczności, których ue można było przewid7icć w chwili zawarcia
nutowy, W sz,czeaćlnosci w przypadku zmiany cen surowca niezbedriegi, do wytworzenia przedmiotu
UrnOWY. Zmiany w zakresie ceny nic mocit nastąpić cześc ej niz raz na kwartał. I „ierwsza zmiana certy może
nastali te po uplywic pierwszego kw:uiału obowiazywan i:u urnowy. Zmiana certy jednostkowej nie noże
powutlon ić zwiekszciiii c:ilkowitej \yitrtosei unmwy tikrcsloncj W * 6 pkt 2 urnoWy.

I.

Za wykonanie umowy Zaimawiajaey z.apl;tei przelewem na konto Wykonawcy wskazane na takttirzc
w tennumie
dni od daty w\ąawierma ltktury Lain[wialrcemu.
2. iatnawiaacy upoważnia Wykoniwcc do wystaW cum laktury licz swOjcas) popsu.
3. W przypadku wysltwieriil pite,. kr:ijoweeo Wykonawce Itkiury W walucie obcej. platitosci dokonywane
hctłi w PLN wg średniego kursu N BP z dnia poprzedzajaceco dzien wystawienia laktury (;yp/s :ri.kiliic
u.yiitih „li P5
(i/t „5wŚr „J i i / API t/li /11k „h in/z („lit Cl I
o/h list” liii, itr z/tity i /r zA J”/ „/0: flhi :t Nt at te oter i).
4. W przypadku podan ja przez krajowego Wykonawcc ceny w olcrcie w Walucie obce a wystawienia laktury
PLN, Wykonawca dokona przeliczenia wlluiY obcej na PLN \yZ sreciiuiewu kursu NHl” / tIIiiL
popr/.e(lzairceao dziań wystawienia ktktuiry (zapis :ayhziu” ityu1i1”Iu” lI” :0/i””lkLyci ćit/Ai”ttjtijiiie/itit/t”iii.t
t1””ho;iuut”r” Iii/i ll”tI/ti/i” u” jaki1; „z/o:onU „ONUIiiIt” O/IYia).

W

*8
Lutowa nnuieizi zotala ztwana nit czas okrcsloiiy: „.iikcesyunic w terminie 9 ut—cy
zaware cl UrnOWY, Z ztslrz,czeniein ust. 2.

2. Lutowa

W\aas”,t W

przypadku. ady wutfloc przedmuoti

zaluow ILlitu

okrcsltma

W Ililliejs/ej

liczae

lilioW

te

prl daty
Z0l,imuc

„rtaliziny;iua.
3.

Przedluzenie leriuniu i”cillizuluii Uflltflfl

UD/L nasiutpic W przypadku

4.

ue wyczcl”piluiil przez łumm;lwiaj.leL”so

ineksern za zat,d;i stron.
Zutniawiajucy może odstirpic od urnowy nut podstawie kodeksu eywilnew lub z poniższych przycz ri:
W p1ypdl ady dostarczony towar zawierut wady, w szczegolnosc nic spelnia paraiuueirów okreIonych
2 ust. I niniejsze urnowy. Uprawnienie to przysługue /anuawlaaceluu w ciagu miesiącu od
w
otrzymania dostawy (ulu ujutwnieiuiut wady jeżeli wada wyszLi na juiw później.

wululosci tiniowy. „l”ei”inin ten moze być” przi lluzoriy ltK

o6 iii—n

—

w z:tki”csie reszty n iepeltuioumcgo światlczenia W p3”padkt1 gdy Wykonawca
SĄ

uO[OW{e WUTItLTILI

Odsiapiene

od

u”cutlr,”acts dostaw licz,

Wy”Jri,[c,eiiia

t_mowy iia )O”.taWlc loW\/s/\c i F:L/.li iuuo,”e ul_trale W

*
(i
*X

SĄarl.)ze: uurow\ oki”eirme W

4 umowy, lub ll[lsl.iliiL”uuie
po st wilie Wykonawcy,

d)

o;

Lisi.

k wartości

dotrzyuuin i e okre”%lohleao

t1”r”ntnuuz dc tl”ui,i

(„

\k \4er” lawc:” /ap”ac: „ta rzecz 7_ata. rw :at,Iccuo kary umow ic w \y\
e)

i te

dodi[lLOWLaJO tcrruuuitu siielnueusl,[ wiadtzciria.

ok

O [ust. 2 iii:iow za odurpierue orze, Z,siisnhijaceas
tiul ptltlstul\Yue przepisow

kodeksu

eyw

litego,

ta podaawie

przyezy ur

danej yaniówiouuej partii dostawy za kn_”dy rlz,ien op mienia w realizacji
00%) wuirtosci tmnuowy określonej w 6 List. 2 runowy.

dosltwy. ric więcej niz
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e;acycli

te

partii

2. LiIrzezonc k;::” timo\%l)e Be W\ l;ci:jt (ł1)0\ t[l/.HLl)0CI Wykoa;\\c\ HI /a(BLcII li Ol0\Cl1. c/tli
\YYsokosć szkody 5P\y dowi:ci laruszellicIt: pOSLIIi(IWIC(I [IIIl0W(I)Cll linek ic”y wysohtbc /;I(I/cflhIltj
kary ttUO\yIitj

3. Zi1))\y1W[C)”

11W prawo

(Iti 1)0(1 acani;, kar timowuycli popiieź pou1e)szeIlle

Silni)” iieiiicźiitj

n;ileznci do

zapity

4. \\
i.

itidslty;t, o(IyIllIilcI id \„ykoit;ocy
oii;it-c,t ponosi o(lp(IuIcd”i_iI!uIsć a

/nihiiMi

1)t)

\kYkoIia\yCy

poiIci:

Ic;iii/aC

(iLit;r \_\j
tlz ali-iii.- os(li trzecich, ktor\Iil 90fli.r/_V
i LII)h)tYy, Ihitl\3 IiCJJ[c cdyii:e ta
-

\%y

cihinic

JaIIlOfliLllia_

/alIlW.IjacCl1O.

10
ilu
pI7eproWadzcnia prób ecilllOl(BJic7 I)\cb inzctliiilottl zal)iowciii[l i;l
/anl;iw;ajacy zistnic:;i sobie prawo
I:itiIiieo oraz do OCCIIB ?tWdflOsCi WyroIli, hnaliieto z k;ina
Wyrobił
ch
kilku par:i:icl: produkcyjny
paramciroW icthnicznycli i wyma”iniami Z;tii:awa;acuo.

2.

z;bIr!t-i sobie prawo do odstapicnit od umowy w
fluriliweo_ w przypadki: jeżeli wyrób i;nali;y lic ust !Ęodny

/an)awiaiacy

7 dni od daty oceny wyrobu
karta Hiranwlrow Icui)n)U/rł)c1

Ci;:1LI
z

wyillW4allialiii Z;iui;iwiaj;iceiti.

U
W spntw-;tch rIiewtLulow;tIl\clI niniej-./.i
c\ WLIOCLQ

Spory

Ufll()wa Iliaja /ds(osOWaIIic pr”cpsy prlkVt

polskiCŁO, w

ły:it

kodeksu

przepisy Us;iwy Prawo flhIUOWiel) publicznych.

wyii ikajacc

z

umowy

12
lns(ytutn Włókiennictwa.
siedziby
rozstrzyea sad ii:icjsca

„3
Zmiany do UIIIOWy ruoa być wpwwadzaiic tylko w lonnic piScmIWj
uwzitlednijuniuni z,i;id art. 113 ust;iwy Prawo z;Imówien ptihlicznych

Umowe sporzadzono

\%

pod

r)atoleIiI

n;ewa/!losci

„4
dwouhi edn:obiyai;acychi ei.zenlpl;n zac 1:, po jednym dla każdej ze stroni.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

26

z

