IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Wiókno polipropylenowe cięte

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KF”ZP-236- 13/19

Łódź, 16.04.2019 r.
1

J. aJ%%;I (firnu,) oraz adres i;iii;ii%i:ijceto
Sieć I idiwcza liIkASllV lUZ —lnsh Lut Włókiennictwa
ul. I kzezińsk i 5/ 5
92— 03 LtKl.
lei. O 42 O I—63—li)]
(I 42 7t)_2638
IC:_:i3)f ooooso:.
V\l Ul.: I”(. 724—000—06—ol
Godziny inicy: od poiUedziiłkti do piitkti, od 730 do 15.3(1.

II. I”ryb iidzieltiiia z:IiilI\Yieni1i.
I. Niiitjsze postupo\\aiiic prowadzone ust U tiyliic prłetiru Ilieoer,inic?onuso na potRtawie WŁ 39 I eisi
ustawy z tlnij () styczni, 2001 I. „rawo Z,iniowicti Publicznych zwanuj dalc „.utiwa IVI” oraz aktcw
wykoiuiwuz.yeh wyuaiwch n; jej tudstawie.
2. W z,ikitsic iicuregulowanyni niniejsza SpccyHkacja Istotnych W1lrunkó\y Zamuwicnii, zwana (kilu1
‚.SI WZ, zistosowaiiic mai! przepisy ustawy J VI”.
3. Wartość zainowierliL nie przekracza równowafloci kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wydanych liii ptslstiwie art. li ust. N ustawy I”ZI”.
III. Opis przetlniiotu z;tnińwieni;i.
Przedmiotem zainówicnit jest dostawa włókna polipropyleioweti w asortytneiitacli:
Włókno polipropylenowe cięte
3 ÷ 6 (1k Jó0 iii in
15 1% (ltCx/70 mm ÷ 90 iuni
lloć: 32000 kĘ

ilość 12 000.00 kg
ilość—20000_90 kg
—

Termin realizacji sukcesywnych dostaw nie no2e być dłuzszy nit. 14 (liii od daty zlozenia zmówienia.
Do każdej dtistawy nile)4 tIohczyć świitdeci wo jitk(iNCi/itCst
posiadaiiic Systeniu Z;ipewnietmia „J;,kośui

(LIII

dokunien t p(itwier(ILijHcY

2. Wykonawci obowiaziny jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze
umowy stmnowiacym ktłącznik nr 6 (to SIW,K.
3. kot! (l”y ojaj Nomenklatura \kspuliwo Słownika Zmówień 19.73.20.00—6 polipropylen
4. /.aillaUiajICy ule ślopuszuta inozliwosci składania okn eteśuiowych.
). !mnma%ialmc\ nie dopuzcza niozlintisei skł,mtlania ołirt war:at)mmmwyull.
I pkt 7
6. Zimmii.maimjacy nie przewiduje Imlo/liwości udzielenie zmlnowicim. o ktorycli niowi U art. t”7 ust.
uslaxyy

IV. te runi n wykonania za inónienia.
Z.;msn.IUmajmcy \(naca realizacji z;mmnowkmmia

4k

12 miltesiet

fcrtniiie

.

liczne ud dm11 zawarcia ulmimiwy.

V. \Yariiuiki udzmulu w postĘ-pokyaIuLi.
1. () utł”ie!cnie zninó\ unia inoi ubeac sk Wykonawcy, kt (iwy:
1) nic I30dłemJ.m w\kluezeilitm:
2) SIIC)iim0i warunki udziału w ))steOm)4%liliti (łoRence:
ó kt,mieencj liii i:łlra\yniuil (10 prowadzemiii mkrcsIoitj t:ziałaiioci ziwt)tt,wtj
„ł.Li)li\y:mmcyii:e .i,l4kia warunku w yni „mkieEe
stuaji ekoiioinieznt lub linamisowet:
Zamiiawiajmcy nie sitwa warunku y tym zakresie

h)

2

e) zdoinoci ieciiiiiczuei lub zIwo(loutt:
\V bituc s:e!i1i warunek je,:cii yk:ize. te W okreae utitmeIi trzech lii przed
upływeilt łeilniliti
skiadaiiia ulen. i esk okres prowadzeni dziai;iliiosui jest kisIszy— W 1) in ukresie, \yYk(iiHii
(a W
przypadku h\VnidcZeii OkiesoWyul) Itib ciaelych ruwlueż wykoiiyw:iiiyeh) iizile”ycic CŁ) I1Lpl)niLj
I dOSIJWe
wióktia poli)r(pyieiluweo (I war((,sci co najmniej 80009.00 zI Limito
(lii p:c/itsniz iii, II. il,t(Lr irŁAu:c,łn ur ĆII.IIIII:t?tcI iż ;bc,:nh lit.” /1(11
.jbnzti”z I i,,unknir
ni,,!:, Ii” /aŁ!eJiii/tiin,
uIżU:UiJ ii
Ii u/ulki; :lu::!; „;i iL\
]flUhii”;tU:k
/itsi;Ji:
Obli X,,i
;„ii/Ąuiii,n in :
\u;uj;iii )hi,b / jri
„tuż ihyęetłu
Zmiawiaj:iey nitie, lo k:iżdyin dupie )ustepOwailia, nzn:k. że wykonawca nie pos di
wym:igauycii
zilelnusci czcij /:IuIle:iżowa;iie „:isohów teclinjcziiytii lub z:Iw(id(Iwycll wyk(iIi:Iwey
lOlit przedsiewzieci:i
sptidarcze w\kofltiwc\ lute lince ieuIlyt\i)y Up\W nt
realizacie „tinówjeii:;.
Wykoii;twe:t może w celu oitlwitrtlzeiu.i snelu:,ttuia w;tiwukow. o kioiych mowa w rozdz. V.
i 2) Iii. b—c
niuICSĆe MW!. W siosuwnych syiiiaupch oraz w odijiesieniu do korikreltieto
zmiówienut. lub ceo e/esej,
1)oleić I;I zdolnosetacli technicznych lub zawodowych lub syttiauji Iiziaiisowej Itili ekonomicztie
j innych
podiuiioiow, nie/ale/nie od cluitnikteru prawnego l:tczacych go / 01111 siosuitkow
prawityclt.
/:ilnawiajaey jedtiozeiiie inibrmuje. iż ‚.stosownu syIu:icu”” o kiórej mowa w pkt wyslupi
wyiacyiuie w
przypadku kiedy:
I ) Wyktnunyca, który poleca na ztloluiośektch lub syiuiteji innych podmioluw udowodni zon iwiajaeenlit,
że reitli/ujac zainowietije, hedzie dysponowai nieźhednymi zasobami lyu!i podmiotów,
w szczególnosci
przeclstawia Je zobowiaitn ic łych WdIlliOtóW (IQ (Iddallia nu do dyspozye n ie;bcdnych
/JSŁibOW „„li
poi rze by real nIej i 731110w :t II 3.
2) !arniiwiajaey oceni. czy udosiepiiiiiic wykonawcy przeł ilne podin ioty zdolnusci techniczne lub
zawodowe lub kb sytwwj;t bitaitsowa lub ekoiutnnicnia, pozwlk na wyk;tzitnie przez wykonawee
speiniiinia warunkow utI/ililu W posiepowaititi (110/. zlid.i,
nie
Czy
z:tehotiza Wobec tego
podmiotu
„dsIiwy wykluczenia, ° których mowa w trL 24 ust. I pkt 12 23.
1) W odniesteniu do witrunkow dotyezacyeh w\ks,lakenia. k%yalil)kaeji zawod
wych lub doświadczenia,
\y\kona%cy i1IO,I polezac na zdolnoci,ieh innych podiiuiotow. jesli podiiiioiy le zre;ilizuja
roboty
budowlane lub usUH, do realintcji których te zdoltiosci s:t wyflhai1ane.
Wykonawcy inoga wspólnie uhjcwić sic (I itdzjeien e zan1uwienil. W tak im przypadku
wykonawcy
ustailawiaja peliutimoenik:i (10 repiczentowiiii:i ich W posiellowailiu 0 udzielenie
zalilowienia albo
rcpiezemowaitia W postepowaitiu i zawarc 0 UIIRIWy W sprawie /tilXoWieflia
publiezixeuo.
l”elnoinociiiciwo W loriiuic piseilliltI (twyenal lub kopia puiwierdzona ni ztodritusc
z oryeiualeni przez
IL?Jt(ilfl

2.

3.

4.

5.

-

noi.iriusz:i) nalezy tIol:iczye (10 uluiy.
6. W przypadku wykouawców wspólnie ubiegajacyeli sic o utizieleuie z:m1()wjenii
, uarunki określone
w pkt. 1. 2) lii. b—c iuiusi speliiiac co iHijiniuicj ecieu wykouawczt sajutodzielnie lub \YS/ySUV
wykoiuiwcy
ocznie.

Yii. Z;iiniw”iajcy nic przewiduje wykiuczen ja W ykouawcy

iti

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZl”.

VI. Wykaz (iwiiLdczeń lub (I(lkiiflieiitóW, potwierdzajacych spełnianie warunków udzialu
w

oraz brak podstaw wykluczenia.

pSIcpOWaDiU

Do ol-rty każdy wykonawca musi dol;iezyć -aktualne na dzjeii skiadaitia oteri oświadczenia
w zakresie

wskizauyiu w z:d:iczn ku tir 2 3 tio SIWZ. I nlornlaeje zawarte w oswjadezcnia
eb beda stanowić wstepie
pot wieidzenie. ze wykonawca nie pod legi wykluczeniu oraz spelilia wanuiki usinalu
w

Po”WP4iweuiu.

2.

W pizypadku wspInego ubiegania sic
lo/s!! Vi.
iieHze: MW! skuda

rzez wyku:u:i\\cóu osu adezeaui o którycii lilt)Wii W
a2dy Z uykuii:ueow \e5pulilie uh:eno;ueytu se (I z.tiruwieue.
)sui:;dczeuia te lilIa Rlt\%ierd/iŁ spelililtIic \y.i11u1k\Y udziału W
llOSlLpuwaIii brak podstaw \Yyklue/e!uia
W ziikiesie. W kióiyill kizdy z Wykurlaweow wykazuje speliuiauie warunków udziału w
posłepllwitniu, brak

pod sitw u

° ntint,uieuje

klucze ti

3

Iwykon;iweom, w celu wykizatia
zit(nyieiua
3. Wykonawci. klon ziiuicr2a powerzyi wykonanie e:”eści
iicjc O (%cli
Z titiiialti W iostcpuwaiiu iaiiiiesiez:i in[iirii
braku istnieiii;i wobec nich )0(lsii\\ wykliicienii
id Wy (((liii ne it cli.

w celu wykazania braku istnienia wobec nich
Wylinawca, który powolnie SW 1)11 zasoby innych podmiotów,
jak:iu powoluje sic s cli zasoby warunków udz;iln
polstiy wyklnczciiia orli spelnieita w z;ikrcsie.
O tych podtitiotaeli.
% pOslcpO\yłiiiti i:iniicszt”i.a infat”nuicje

4

—

—

.

IL”eI1 \yykoi)a\yea poltsa iii iisiihtcli

LII) s\”iliacti potlirillitLi Lrzeue:o,

1i7”d5I,i\%i1i /ObiflYiJZilie

C:%)

)k)Ui)) 011

któie2o oterta ziistata n1iUy7cj oceuwna,
/ain;iwiajacy przed tidzieleniein zaillOwieilia, \VCZWIC \yykoiuiwcc.
lii\ch uj dzen żloieiiL ili”,k-aujW\cb
1kLua
ie
lernl,i)
doj,
tki yto,”eni.i W wyziiaezL)iIit. ue hrols2ail niż 5
oswctclczeit III) ilc>kuirieatów:
icii o dzialalności gospodarczej. jczeli
I ) Odpis z wlaciwero rejeslrti lub z centralnej ewidencj i nlorim
celu pntwitrdzeiiia beikti txnlslIW Lit)
iieji,
W
cwitk”
odiebite pr/ephy wynuwitla wpisu do rujestm lub
14
I/I”
”
usiawy
ust. 5 oki I
wykluczenia ilu pod-tawie o alt
ciaełych również wykonywanych. w oki”esie
2) Wykaz dostaw, a w pi”zyptidkti św iadczen okresowych lub
okres prowadzenia dzi:italnnsci jest
ostatnich 3 lat przed tiplyweiit terminu skliiditniii olert, u cieli
prze(lmtc)ItI. tLiŁ wykonania i podmitilow. im
W tym okresie, wraz z podaiiieni wit wartosci.
tiowodow ohresIaacych civ te dostawy
rzecz ktoiycit dostawy ztistaly \ykonaiw, oraz. zalaczeniein
o zeotlnie Z zitliteznikiein nr 5 (10 SIWL.
zostal\ wykonme lub sit wykonywiiw należycie, spory: tizotiec
cie sa:
iuilezy
Dowodinti potwiertlzaiiicyini czy” (lcjstawy „ustni w\konane
ot, na rzecz którego dostawy były
reWrencje budź inne dokumenty wystawione putt podmi
wykonywane.
ll
są
ciiLlyc
wykonywane, w przypadku swiadczeii okresowych lub
Wykonawci nie jest w stanIe uzyskać tych
Jeżeli z uzijsad tlonej przyczyny o obiektyW nym charakterze
dc,kuuientow, Wykonawca skiada oswiidczeitie.
\wanych referencje baLii inne dokumenty
W fllJy[)a(lktt s\YiadCłeń okresowych lub cniclych n;ul;il wykon
e nic WCZCNDICJ niż 3 iiiiesi:cc niy,ed
wydan
być
poi wierdzaiace cli należyte wykonywin ie powinny
uplywem terminu sk udar in ofert.
wykazania braku istnienia wobec nierlo podstaW
3) I)okunwnióti dotyczacych podmiotu lrz.ecwao. w celu
ie Się na leci) zasoby. waruflkow
wyk Iticzenia oraz te ulen ja. w zakresie. w jakim wykoi iwca powoln
cieli wykonawca poleI na zasobach podtitiotu trzeciego
udziiiiu w posteptiwaniti
ten tormni l(ZeczyIlOSflOliiL”j l”olsk H. ;„ami;et
Jeżeli Wykonawca ma siedirbe lub flhIejsce zztiiics,kaniu (M)za
lub dokumenty w\siiiwionc w kraju. w kiomyiu na
tlokunientu. it kitiryni ulowa Xv pkt b. 1). sklidt dokument
Je:
edzibę bib miejsce zam ieszkiinia, potwierdzajace odpowiednio,
ści. n ystawiony nie wcześniej niż li iniesiey przed
I ) oit” otwarto leJo likW dacji nn nic uduszono unutilo
tiplywem terminu sklidini:i ofert.
wykonawca ma siedzibe bib nncjsce
Jeżeli w hiatu tnicsca zamieszkania osoby” lub w ki-ajn, w którym
<W\?j, zastepute się _je (ll)ktii)WntL”Ii)
zitn:eszh:utia. lic wytl.i,e sic tloktmiiicit(ow, o kóryeli niow.c
nir”ni ostiby dho i,sob unr;iw)u mych tlo
nt%ier;mjiR VI) Iflttili\y!e(lIli() owiaticzenie wykonawcy, ze wskiza
tent mial tlo(yczye, iltizone przed mitLriuszem
ego ieprezcn(aeim lub oswiadezemiie osoby, której tk,kun
zawodowo lub
orejinein sanmiyatlu
il1mo
jmin
lub przed oruaneln sadowym. adiuinisIi-icy
lub miejsce
awcy”
wykon
zkania
zamies
e
miejsc
lub
be
eospodarczeeo wla%eiwyin ze wzsledu na siedzi
j stosuje sic.
zainjeszktiiia tej osoby. „lenn in ok reśloity powyie
internetowej inlormaeji. o kióiej mowo wart.
7. Wykonawca w leoninie 3 dni od tl,n:i Z;i)llieszczt”t]i;I mi stronie
ulo
lezu”nit ° pi /\ naleiuo”ei Ino bi”,ikn luzyaalezT1oci
6 iii. 5 ustawy i”Zl”_ ni”iekaz,e z_il)iliwiajacelnii tiswnit
icm
zltizclt
ze
Wraz
ust. I pkt 23 ustawy VI”.
lej saniet crupy kapirilowet, o ktoru-t no\%a w nit. 24
nia z innym \yykoii;tweli nie proWatlza do
powala
Że
y
dowod
tawić
przeuk
noże
iiswi;tdezema. wykonawca
Jor osw:aulezenia Iiiowi zalacziiik nr 4
zal-licenit konkurencji W postepowaniti o udzieicne znnowien:i.

O.

—

—

-

(li)

przepisy rozporzidzeuit Mwistrt Rozwoju z dnia
X. W zakresie nie ureeulowan\ m Xl\k7.. !tistnsowaiiic maja
„adte zenLwiajiey od wekti:iiwcy W
20 lipca 10 Ii r. w sprawie rottzajoW dokuiiieittiw, ikcl no.”e
2n).
poz.
I
z lob „
)osteliOwli!nui (I Li(izieierije z:tiliuwicnii (Qi U.
rozdz VI. 1. niniejszej HWZ, tiswiatlczeii tub
9 Jeżeli wykonawca ile zloży ośw ade.”ei”i, o których niowa w
I ustawy 1)/11, lub innych
W art. 25 lisi
i
nowi
dokumeiitow poiwerdzijziu”ycn okui czimosci. o kitryel
(talu oc/ela Ul) doktrieny sa tiiekoinpic:ne,
dokunientow niezhednycii do przepniuutdzeiiiii potepowitii,

zawIcrJii bIedy lub bLicIziu w1kiiziuie przez zaui)i\YKICeeO watpliwosei, ZllaWinf;te)” \YeZ\YIU (10 eJ)
zlożenia, iiztipcłnieimi, )oprawieutia W Ieruiiiuiie pr/UJ, siebie \45ktuiyu1). CIIYJ)a Ze 11)1100 ich zlozciutiu tiFr(ii
\yykoIsuuey podIe:iliihy odrzuceniu albo kouiieeti,e Iiylohy uuuiewa:”tiienie 1sL1\yauuii.

YII. Illfol-l]]:Irje it pttsuihit p(it(iZuIIIIiPwiIItilI sii l nuiIwiiIj;cL”iui 7. W”yltiinawe:iiiii OraZ pi”ZCI iywnilia ()„WjaIICZeń
j ijokuincntoiy, i także wsk:uzanie tisól, uipritwuiionycli tło porozululiewailia si z Wykoitawcaiuui.
\.„steIkie ?:k\wi1tttcIIuuieluia. c..il!7.e”)l. \!l%)L orit iJiruui,teic: t;t)%ylij:try oy;iz \VyanJ\yey n(3s:
iij.ek:tzyxic pi5eflhi/c. fakseni lub ros;I elektroniezn;i. za wyj;itkeni i)I.ny oraz. liniowy tll:I ktoiych

I

clopuszcialii:t jet bona piselilna. Jednoezt-siiie /.aiu;uwi:ijacy przyNmuioa, że zeodnie z
* 4 ut. 4
łozptir”idzeniii Nliiiisiri Rozwoju z 2< ue: 2Ł Ii roku, w sprawie ocIi.;iiow duikiiiuie,iiow jakich :uoze zaciac
iiIliitWtitiiC (
I i)\YiittIeitl)ia i dnkumenuy wymienione w uzd, i;ile VI nuu,iesze SIWI”. (równie, w przypadku
ich zlozuijia w wyniku wezwania o ktorym mowa w art. 26 Lisi.
ustawy I>ZI) mogul być lOświ;utlCŹane za
iguiduość z orysinaleni w hurmie pisemnej lub w tórinie elektronicznej.
...

W korespondencji kiewwamwj do Ziniawiaj:iceso Wykonawca winien positugiwać sic numerem sprawy
okreslonyin w SIWI.

2.

/iwi;idouiiieni;i_ oswi;uclczemuua. winoski oraz informacje piyekaz wafle przez Wykonawet ni”.einnue winny by e
skladane nit adres: Instytut Wiokietutiuctwa. ni. lśrzeuinska 5/15, 92—103 Loch”. /.ar:iówueiua Publiczne.
iawiadonuenia. owiadczenia, wnioski olaz infbnnacje przekazywane pr/ci. Wykonawcc clro!M
3.
elektroniczna winny być kierowane na adres: znali w „ciuiajj iw”.! dt ji a kiksem im ii (42) 61 63 190.
4.
Wszelkie zawiadomienia, oswiadczenu:u, wnioski oraz inlouuaeje przekazane za iomocp taksu lub
w tonuje elektronicznej wyuluiwija na )Ztdanie każdej ze stron, niezwloeziiego potwierdzenia ibkiu ich
„

117)/iii. tlij a

7.
.

Wykonawca może zwrócić sic do /.aluawiiiIaeno O wyasnienic trec SIW/.
Jeżeli wniosek o W asniene treści SIW/ wpłynie do /aniawlaiaceso lic pozniel niż do kouica dnia.
w któiynu iiplywa polowa tcl”ininu sklad,uuiia oiri. /:nn:iw:aiacy udzieli w)iasnle niezwiocznie. edieik nie
1)0/nici niż ni 2 dni przed nplywen, terminu skI:udmnia oleru. Jezeli wniosek o Wyjasniei)Je Iresci l\kZ
wplynie po uplywie terminu o którym mowa powyżeh lub dotyczy udzielonych wyjanień, Zaniawiajaey
noże udzielić wytanień albo mzusfawic wniosek bez rozpozilaina. /amumwiaiacy zuniesci wylaśiulenia na
simonie iulternetouej. na której udusiepniuno SIW/..
l”ueclfn,eitue terminu skfad:tmuiiu oteit nie wplwa na bie Iermn”nu skiuclikt wniosku, O kteryni niowa w
rozdz.. VII. 6 iu:nicsłej SIW I.
W przypadku rozbiezuiości pouniedzy Irbcia niniejszej SIW!. a irbe ia udzielonych odpnwiedzi. jaku
obowi IJUf IL lii iIcJ% pr/\I trc”c j)isfli I J wmLr cc .0 i0ź lit I /t OsU I itlL/tlilL / liii lwi il ItL_ci
/annuwiiijacy nie pryewidue zwolania zebrania Wykonawców.

10.

Osobami uprawnionymi przez /amawiajaeeo do porozuniiewania sie z W\konawcaini sa:
MaIeorzit:i I”iotuowsk:m, Micha! Ktil:ikowski

—

VIII. Wymu a „ja doI% CLf cc wa <I Lim.
W iiimi icjs/\ ni 1iosLepowmniu /:uniiiwiajacy
IX.

2.

3.
4.

Term in Związania

ulic wynlasa wniesicuii;I w idiumn.

ofertą.

Wykoiuawea bcdzie zwiJmy ulena przez okres 30 diii. Bice teouuinu zwiay:nuia oferta ro/poey\ ta sic wraz
z upt\wemu (erunnitu sklad:mnu:a otcrt. (mit. S ust. 5 cmst,m\y P/l).
Wykonawci moze pitcdluizyć L .mn zw iaźania ocrt:i. na uz, niezbedny do zuLware”.:i Lmnow\.
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z. nlt\yiili;l, c\yir.l-lcJl i rekojiiii). \y\klticzell,c ino,:liwi)ci \yyl)tl\yIcdzcll(,l niiioy ko:isorcjeiii pr/c/.
kIiircokol\yck /JQĄ() c/iOnl.o\Y att c/lal \YyK(lultliila /allloWltIIia.
/

2.

Zanarciu tiioowy ii.istap;

4.
5.

%y4 iv/oli! L;iuiiawittj;iccso.

l”ostanowicniti ustalone we wzorze tiniowy ile podlcgaji ulcociaujolil.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego ulena zoslalii wybrana jako najkoriysIuicsza, uchyla sc od
nlwarcili tonowy, Z;imtiwiajitey hedzic mótd wyhnk oleric nl9kor/yslllicjsza spośród pozostiilych otert,
licz przcplowadzcnl.i cli Ii(iiowncYo badijoki ticcfly chyba, ze y.achod,t przeNituki. ii ktorycli Down \y
in. 43 Ust. I Li
I „LI”.

XV. Wy ma;I 111:1 don uzce za bezpieczni ja należyl eo

wykon ania ii mowy-.

Zamawitijacy nic wyiu aga wniesienia iiibezpieczen in ni Icżyt ego wykonania wiiowy.

XVI. Istotne diti si ron wtanowienia. które zostaii;i wpron;idzone do tnci zawieranej umowy w sprawie
zalliowienia 1niblicznego, (iĘolfle w;lrLiIlki umowy ;iIho %zór urnowy. jeżeli Zaiiiawi;ijący wyIlitiil
0(1 Wykonawcy. aI)y zawarł z nim nutowy w sprawie zaniówieuiia puhIicziico na takich w:triiiikacli.
Vzor milowy, stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
kazdentu Wykonawc\,

Likie illIlelIlti poduiiwtowi. jeżeli niti lub nitu interes w tiiyskauiiu d.itucro
lub unie poIuec szkode w wyniku naruszenia pr;ez L;iiuawiaacego przcpisuw
usitiwy 1”/l” przyslu om rodki ochrony prtlwllej pizewidiauic \V tliitile VI ustawy PiP jak dla postelulwan
poniżej kwoty okrcIonej W przepisach wykonaweiych wydanych na podstanie nil. I I ust. 8 ustawy „LI”.
I
Sriidki (icllrOIly prawnej Wobec OtLIOS/.cillti (I zauiiówieniu oitii 81W! ir,ysłuijiji rówiucz Oruilliizacjolu
W pisaiiyiii lii isk. o kiorej iiiona n ail. I 54 pkt S ustawy I”ZI”.
1

„.jittówieuii;i oraz pitniosl

2.

XVII I. Klauzula iitfiiriuacy jna dotycząca jirzetwarzania dIILL\-C1I <ISOtIŚIWYCII

Zgodnie z nil. 13 ust. I i 2 rozporządzenia l”arliimeni u I -liropejskiego i Rady (UlĄ 20 Ib-679 z doki 27
kwietnia 20 6 r. W spOiwie ocIlniny osoh kzycinycli w iw azku z pr/L”twIrzanieril ilanych osobowych i w
sutrawe 5W0l)t)(IilcL?O pricpI-wu takich dziuych orni iicliylcnsi l\:yy\yy (j5 .16W!: (ocólite
rt”zporzaibzciiic ti O(hfl)liiC danych) (Dz. L1rz Ul- L tI9z 04.05.1016, str. 1), dalej .MODO”. iuitornhiije. ic:
1) idmiiljsiriilortni t”tini I”anii (inli-\cii )sitI)oxyycll t-st 8iec %adan-ci,i Lukasiewici— lnMytut WIokicnn:ctwi
z siedziba w Lodu. W. Brzcy.iiiska 5/15
2) kontakt?. inspektorem ochrony tlaiiych jest możliwy pod adresem odQ; w.Iod;,pI
.1) Run linia dauc osobitne pru.etwrz:iic hctla li podstawie art. 6 ust. I Iii. h), c) kODo w celu
/W a/IIlym Z hlosRpow.llicll
Ud/ii”IMlie .„aiuuowlciluii itihhicunc ti KL !I—lh—}3 1°
lub w iwin/ku z prawie ttz.isiitl”uouiyiu intere ni adiuoiiiratora III t Ist.iwic art. 6 tit. I lit. 0:
4) tIrfIliorcalli! Palli „alin cwl\cfl ti.ohowycI tictItI Osoby lo:i podllroty. r.toryli LidO.kPli0ilti /AI.lJl:ie
doktitneiiiacji pilsiepowiatil w Oparciu o ai-t. s; oraz tir!, „)h ust. 3 ustawy / dnia 29 suycznia 1004 r.
Prawo /aillOWiei] publicznych (Dz. (J. z 2017 r. poz. 579 i 2018),
i) l”aili2”tilla dane osobowe beda przechowywane. zgodnie zart. 07 ust. I liMan-y „zp.
V/t! okres 4 lat od
(lilia 7.akofczcllja pO5ttpo\VallM O uW”.ieleiue zaiłiowiclil,La jeżelI czas trwtlulia ullituwy przekrac;.i 4

9

Iiui, tikits )l7ctht3”iY\yLl3i

0tliflht4C c11\ C/.i

tF\afli (inio\\Y ititi

\y

olaitiu (I pi.i\Viiic

ny_a,adnioil\

nilei c ;idiiiiii .tralora.

(3)

dotyczitycIi c1
obowi:izck p daitia pricz I”anI”li danych osobowych be,pośrednio Pani Paiia
w poslclmwailitl
udzi:ilcni
\VyliioWtIi) ut:iwowyiii okreionytii w pr;episiich ostawy }„zp, zwktyinyni i
ytikaj ź.
danych
okreloiiych
O titi/icIelliC 7lIuow;cnia ilIhIicłIie:Lo: ktiiickwciitc iiicriodania
ti.%l.Iwy P7;i:

iic w spostb
kidiUtisiclli(! (10 I3aiii l”iiii danych tisohowycli decyzje lic htiil 1lodejliloWa
zauloliuilyzowaiiy, stotiwiiiit do art. 22 1(01)0:
J posad_i „;:ii iłł”iii
(I.knYcii tF(I!ioUyUI) 1;tn,/I”anii (I(llycz.wych:
3.3 tloiI-taWIc art. 15 ROPO nr;iwti dtisltaii tło
l:ioi(It;tita diii\ch (istil)iiWVch
ostiiwatiia
do
J)Fi\yO
NN
hi podstawie art. I ° R( )I
OL Ol cienia Przeiwlizana danych
tlini,ąiiitora
id
od
Iti podstawie trI. I ś (ODO pr;iwo zidania
I $ Ihi. 2 (t )D0;
ai-t.
nowa
w
osobowych z z:ist rzccii ciii przypadkow, o których
OsotlowycIt, Ldy Ufna Pani/I”wi. ze
Danych
prawo do wiiiesiunit skari do Prezesi [irzedu Ochrony
](000:
przepiy
narusz_a
przetwarzanie danych osobowych ltaniR”:itia t]o!yczacych
obowiazku tiIriiiacyjnyni
I”anUPanu
OiL
2. Jeditoczesnic Instytut Wlokiennictwa przypoitlina (I ciacyn1
Zostano Zaiuawiajaccmtt
prz_ekaiane
wyniki acylu z itl. 4 ROPO wz ledetit osób tiz_ycinych. ktoiycli datic
itd \yyktiiitycy
o
poi.yk.i
porcdu
kiore Larnawiajicy
y z\yiaJku Z )ro\y(icIzonyIli posleposyatiieili
o
których iiiowa
hioraceco udzhil w Pos(cpowaniu_ cIi\ha z_e nit zastosowalne co i jinniej t-dno z uyltczcii.

7)

W

—

—

—

W art.

14 ust. 5 KODO.

XIX Lkti zaIczniLów.
Zamówienia.
Wymienione nt-ej ztlacjniki stanowia integralna cześć Spccylikacji Istotnych Warunków
I.
2.
3.
4.
5.
(.

7.ałacinik
Zalauznik
!;ilicznik
Zalacznik
/alacznik
ZiIicźtiik

nr I
itr 2
:ir 3

—

—

—

tii4

tir 5
nr O

—

Wzór torniitlarz:i oierly.
Wztir oswiiidczcna o spełnhiniu warurikow udzialu W
Wzor iswadcyenia o braku podstaw do wykiuczenit
Inloriiiauje na lemat grupy kapitalowej
Wykaz. wykonanych dostaw

posiepowaniu

I”rajckt utocJw\

G.Oy

.

KI ;COWY

....

i,st>lit

prJyg.O!O%5tJjci

k.ieRflyl)ib „.titia\yuLjaeego

pccyIk3Ę

10

Iinz Ki Z”—13i—H 10

tir

I”ieczec t)Ierenl.i
OFI:kTA
zItĘ”(ln,I
I1t15tLP\y1nu o
iI”u”
\y”ni
i”b pr;:et.ireo ITco”rtIIicz(lIic”o
nit”przeki .ćcłantccJ \yy”,”,izIina \y żtćtycIi i(I\yI1O\%”:irt)sCi ky ob!eIoIt\ch na Porti\t” att.
I i OM. X
c
na (lostiwe Wiukna pIslilIropylcIlown”o CICICĘD.

„Zi”

tJI.iwy

N:,,wa i adres oferenta:

nr lhksu”

.

Z;IIUIIWiaJCy

nr tel

.

SkĆ Badawcz:wii LUKASI I

e—twoi:

\VWZ —Instytut

kieimtctwa, ni. I rze2”.ńska 5! I

W

Ot”enijeiiiy dotiwe wlókn;i poiipn.pylenowewi ciytco zodne z
ytl1iIikó\Y zulló\yIenia na naslepLijauyc}t %ylirunkach:
I.

(rut

n
L

L

specyl3ktcji iswtitych

wyIwt!LII(anhi

<itrty:

I

—

ii

p

I
7

5, 92—103 Lńdz.

tzw

I
edo

Itćt

ći

6 (ite\I6O

11)111

I

I)VtlIiśl

ilu

iść

Iw”Y0

i200

l%dtcx/7W90

1

Lnu

i

Low;

-

flfljj

„0(klOk-”

-

—

-

Cena hriit to oferty

2.

lenni n wykś”na liii: snkceywnie przei. 12 ni—cy, henie od daty

3.

Tcriiiia realL,-acji zIiu(n%leiii;t (w dittauli
(fli”oIflI%l”uI Ii”

oj1”n-n-

nnIs,J”śichh

zaworu

i

urnowy

„

Aon4rernz thL%c liii

(tU/COś?! :uInoIth”Wt

(I/l.

9

ś/iii

a luć” pcećbw/ n/.

8—

11 ślin)

4.

q

Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców wysiepujaeyc
h
wspólnie
w\polnie ubkajtcych sic o udzielne zI!nowielua)

ALce
W

6.

;wojckt
istotnych

tct-ioy

ecyIikacji

przypadku

urnowy

przypadku

Wykonawców

(ytIau;ik nr t cm swz) oriz warunki spulnitnit wadei.eiiia okresli”ne Ire.-cit

wirutikow zliliowienia.

wyboru lias/ci

urnowy waruiikaeli. w miejscu

—.

(w

zohowiiztiieniy sk do /aw,!!
t umowy
i terminie wyznaczonym przez ZOIlil\Yii!jiUerO.

oIcrty.

no

okrelonyeb

w

projekcie

ze nypclnIciii cćhciu u/_LI inic)rIlltcyine )r/ewid/ianc w tri. 3
lub tri. 4 rcwnorzidzcni:”
I ucpekie:o I Rady (Ul,) 101t (7(1 z dnia 27 kw;ctait 20hć i”.
1fl!W je oeliniiiy (ćMI!)

()wj,itlczani:iin_
I”arJai:ictiiu

rzyeziiycli W zwiazku Z H/el war/oniem danych osobowych i W sprawie sWObOdnegt)
przep!yw U takich
dinye!i oraz uchylenia (!yrekt\wy 0546W!: wobec śisś,li Iizyc”znyc1 id ktorycli (lanc
esobiiue
bezpo”a”ediiio lub posreui:o pozy”ktiem w (clii ubie inki L” t uuz:clerIe im
cis/ero zaal”wicncl oraz
„-t\yiI”c:a I ie%mliz,t%j. tiIiiO\y\ o odzie elne 7siiOWIt_Ui
i,t.
I
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1.

I „0(111183 (bÓb uprawnionych
do rcrczeniicj Wykonawcy

nhIcjco\\oć i ddla

awcę, lecz w larmie
Ofcrt;i może być [)orz1i(In”n:I nit foriuuhirziich przyiotnwiriycli przez Wykon
w pccyhiktcji.
ane
iki
wilnag
załączn
ic
ć wszistk
ClfliąjCL”j W3rn(ąI Npecylikacji. \ale,y dol4cn
y”
„Hie
do(ycz
nini
na
y wykonawcy, należy ilayisać
i”yi° gdy załącznik nic dotycz

12

„KaL:uiiiik nr

pieczaika li

2(11) 5i\YZ kIUZj_?3b_U!lu

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 Vi .2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miej;cć;wosć),

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:
(tyskiza podmot okres/c odpow;edni zakrHs d(. tyskbzanego podmiotu).

(miejscotyośc).

dnia

r.
13

następującego/ych

podmiotu/ów:

(podpi;)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

aktualne
Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa
konsekwencji
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną śwLadomością

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miujscowość),

dnia

r.

(podpis)

14

Zal;LcziiiL

9:.c,..Ik.i

iii

3 do

i\VZ

IKF/Z[”—23,—l 3/IQ

Iriny

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

1. Oświadczam,

ze

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

(miejscowosc),

dnia

r.

(podns)

Oświadczam, ze zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykiuczenia z postępowani
a na
podstawie art
ustawy Pzp (podać m;;aca zastosowanie podstawę wykiucienn 5p0sn5d wymienionych
arf. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 usrćiwy Pip). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okoliczności
ą,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjałem następujące
środki naprawcze:

(n?i€jscowosć),

dnia

r.

(podpis)

15

BY POWOŁUJE SIĘ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASO
WYKONAWCA:
, na którego/ych zasoby
Oświadczam, ze w stosunku do następujacegoiych podmiotu/tów
powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:
KRs/cLDc;) nie zachodzą podstawy
pH/ią flj7W,/[Jiflfl „jdns, ti tdkzo U. zakniości ud podmiotu. NIP/PESEL,
(pudiic

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(m/ii jscowość),

r.

dnia

(podpis)

DOTYCZĄCE

OŚWIADCZENIE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

(podac

podwykonawcą/am
p4no nazwylUaric

artnis. a takzo

bedacego/ych

W

zalezoost:i od podm:otu N/pJpFsa, KRS/cflDG).

nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.
(mij.cuwośc).

r.

dnia

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
czeniach są aktualne
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświad
mością konsekwencji
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna, świado
wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(I?2Iejscuwus),

r.

dnia

(podpis)

16
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OŚWIAI)CZ[N JE.

oświudczmny, że nie ni leżymy tlo lupy kaphalowtj O kkrcj iimwa w tri. 24 ust. I pkt 23 tIsIitWy Prawo
Z;iniowień I”uhlicznych (I )z. li. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), j. w rozumieniu ustawy z dnia Ib lutego 20(17 r. O
ockiroiiie konkurciicji Loitsuntcntow (Dz. U z 2015 U.. poz. I $4)
owiadciamy. że należymy do tej SiifllcI nip kap i tiowc o której niuw w art. 24 ust. I pkt 23 utiwy
PttIIictt”c!i, 1. W f0!tiiIItCIt(U ttsLiwy
tlitit Ib lutezo 2007 U. O ochro nic ktmkiircnicji i
konstimtnitów (Dz. U. z 201 S r., poz. 184). t7t) podmioty wyin Cnione )Oi1izci (nalezy podiu nazwy
adresy

—

.

„nawo /titiunicii

„.

Sie(ltiI))*

podpis osoby

upowilżiiioilcj

do

icprczeiitowtiiii wyboiliwcy

*
—

n cod powied nt skre I ić
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t)uktiicm

I

\\:.i,[c )rLiit()

Lp.

i”r/cdIrIIO

dosayy

W

A

-

l)ai %yykouuiia

Obiorca

-

ii I cyyt c

Do każdej dostawy wyni jen iollej w wykazie na leży dolaci.) Ć dowody okreNlajace. czy dcstaw
wykonaiju W spilsol) należyty

;„ ft/s

co ii”oc) dii

a

r.

(„)rfljflI )
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y

wyk I Ml

Iv zos(aly

III IC

Zakicznik ur tu (iD

KI ZP—23(”—13; 1>

SIW/

L iiuny;i nr K F/ii” 237—13/19
(projekt)
Zawarta w (tuliLi

21)19 r., w wyniku

1

stepowania o

LIdZIL

fenie zauiiuwiuuii !)tibIic/iW_:i) na

ihuuawe WIóhiuj piiIiprOp3”IC]IOWC CIęIegII 7,ikouie/I)I1Li()
WI)OicI1l pI”Ł/ Z:in iw;;
cecH olcuiy Wykomiwcy. w
trybie przetI1Łti IITCLh:r:iiuiczoIleL:o O wailoei iieprze
kaez;ijzicej ruwi;ow;irtoei kwot ikrcslouiyeh
na
pULkl.IWC :tII. II uI S (iSia\yy z dnia 2 st\czaia 201)4
r. „i;iwe Z illu\ycJi ptibIitZiiyclI (PZl”).

SICCI;I Ihi<tawc/:t I_tJ KASI I WIC/. —Instytut WIóki
ennietwi, instytutem I idawuzyni „ siedi;b;i w Ludzi ( adres:
(12_103 t_ódz. u I. Ir,ezińska 5/l 5) wpisiitiym do rejetru
urzedsichioreow pIowadzone%o )r/Cz Sad Rejonowy
d l;i Iod/.i—Swdnhiecia W Ludzi XX Wyd/lal ( ;ospodareiy K 1(5 pod nonierein:
0000045804, NI R I I:724—000—
0(i-64, Rnon 0000502W
zwaIiyIii daci .„Zarn:iwnijacyiii”, repiezciuLowiinyni

) (Jr fl?. iomusza Czajkowsk eĘO
2) mer I boine „aszkiewicz

z siedziba w
zwanym/a dalej

..Wykon;iwca””.

—

—

I )yrektora
( lówneuo Ksiceoweeo

NI
repre!enluwanyulia przez:

1)
2)

Unuowit

tiwziledni;t wynik posicpow:inia Oparieeo O przepy ;iit
39 tislawy Prawo
Iiiia 29 stye,ni;i 2004 r. (u.p.z.p.). niuca ktoreio wyloitiono Wykuii;iwee
.

I

.

\ ykouuiwcii zobo ia,uje sic dosarczyć Z mawiiflIeeutIu wymie
nione w
cietcto:
1 ÷ 6 d tt”QbO ni in
I 5 18 di n/70—Q0inni
I”rzewidywaiia iloc dn re;ilizncji:
4 ÷ 6 tU e\(6f) ni in
12 000 kj
I518 dlex/70—9Omm —20 000 kg
polip ropy lefl(IWeIĘ()

2.

/aIiIÓWieii

ptihlieziiye(u

* 2 pkt 2 iloc wtókna

—
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