
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.
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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 ilość — 12 000.00 kg

15 1% (ltCx/70 mm ÷ 90 iuni ilość—20000_90 kg

lloć: 32000 kĘ

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 (LIII dokunien t p(itwier(ILijHcY

posiadaiiic Systeniu Z;ipewnietmia „J;,kośui

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.

6. Zimmii.maimjacy nie przewiduje Imlo/liwości udzielenie zmlnowicim. o ktorycli niowi U art. t”7 ust. I pkt 7

uslaxyy

IV. te runi n wykonania za inónienia.

Z.;msn.IUmajmcy \(naca realizacji z;mmnowkmmia 4k fcrtniiie 12 miltesiet . 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

h) stuaji ekoiioinieznt lub linamisowet:

Zamiiawiajmcy nie sitwa warunku y tym zakresie
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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 IL?Jt(ilfl .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

2. 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:;.

3. 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 ekonomicztiej innych
podiuiioiow, nie/ale/nie od cluitnikteru prawnego l:tczacych go / 01111 siosuitkow prawityclt.

4. /: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, Czy nie 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.

5. 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

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 pSIcpOWaDiU
oraz brak podstaw wykluczenia.

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 oswjadezcniaeb beda stanowić wstepie
pot wieidzenie. ze wykonawca nie pod legi wykluczeniu oraz spelilia wanuiki usinalu w Po”WP4iweuiu.

2. W pizypadku wspInego ubiegania sic ° ntint,uieuje rzez wyku:u:i\\cóu osu adezeaui o którycii lilt)Wii W
lo/s!! Vi. iieHze: MW! skuda 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 klucze ti
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3. Wykonawci. klon ziiuicr2a powerzyi wykonanie e:”eści zit(nyieiua Iwykon;iweom, w celu wykizatia

braku istnieiii;i wobec nich )0(lsii\\ wykliicienii Z titiiialti W iostcpuwaiiu iaiiiiesiez:i in[iiriiiicjc O (%cli

id Wy (((liii ne it cli.

4 Wylinawca, który powolnie SW 1)11 zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

polstiy wyklnczciiia orli spelnieita — w z;ikrcsie. jak:iu powoluje sic s cli zasoby — warunków udz;iln

% pOslcpO\yłiiiti i:iniicszt”i.a infat”nuicje O tych podtitiotaeli.

. IL”eI1 \yykoi)a\yea poltsa iii iisiihtcli LII) s\”iliacti potlirillitLi Lrzeue:o, 1i7”d5I,i\%i1i /ObiflYiJZilie C:%)

)k)Ui)) 011

O. /ain;iwiajacy przed tidzieleniein zaillOwieilia, \VCZWIC \yykoiuiwcc. któie2o oterta ziistata n1iUy7cj oceuwna,

tki yto,”eni.i W wyziiaezL)iIit. ue hrols2ail niż 5 doj, lernl,i)ie 1kLualii\ch uj dzen żloieiiL ili”,k-aujW\cb

oswctclczeit III) ilc>kuirieatów:

I ) Odpis z wlaciwero rejeslrti lub z centralnej ewidencj i nlorimicii o dzialalności gospodarczej. jczeli

odiebite pr/ephy wynuwitla wpisu do rujestm lub cwitk”iieji, W celu pntwitrdzeiiia beikti txnlslIW Lit)

wykluczenia ilu pod-tawie o alt
14 ust. 5 oki I usiawy” I/I”

2) Wykaz dostaw, a w pi”zyptidkti św iadczen okresowych lub ciaełych również wykonywanych. w oki”esie

ostatnich 3 lat przed tiplyweiit terminu skliiditniii olert, u cieli okres prowadzenia dzi:italnnsci jest

— W tym okresie, wraz z podaiiieni wit wartosci. prze(lmtc)ItI. tLiŁ wykonania i podmitilow. im

rzecz ktoiycit dostawy ztistaly \ykonaiw, oraz. zalaczeniein tiowodow ohresIaacych civ te dostawy

zostal\ wykonme lub sit wykonywiiw należycie, spory: tizotieco zeotlnie Z zitliteznikiein nr 5 (10 SIWL.

Dowodinti potwiertlzaiiicyini czy” (lcjstawy „ustni w\konane iuilezycie sa:

— reWrencje budź inne dokumenty wystawione putt podmiot, na rzecz którego dostawy były

wykonywane, w przypadku swiadczeii okresowych lub ciiLlycll są wykonywane.

Jeżeli z uzijsad tlonej przyczyny o obiektyW nym charakterze Wykonawci nie jest w stanIe uzyskać tych

dc,kuuientow, Wykonawca skiada oswiidczeitie.

W fllJy[)a(lktt s\YiadCłeń okresowych lub cniclych n;ul;il wykon\wanych referencje baLii inne dokumenty

poi wierdzaiace cli należyte wykonywin ie powinny być wydane nic WCZCNDICJ niż 3 iiiiesi:cc niy,ed

uplywem terminu sk udar in ofert.

3) I)okunwnióti dotyczacych podmiotu lrz.ecwao. w celu wykazania braku istnienia wobec nierlo podstaW

wyk Iticzenia oraz te ulen ja. w zakresie. w jakim wykoi iwca powolnie Się na leci) zasoby. waruflkow

udziiiiu w posteptiwaniti - cieli wykonawca poleI na zasobach podtitiotu trzeciego

Jeżeli Wykonawca ma siedirbe lub flhIejsce zztiiics,kaniu (M)za ten tormni l(ZeczyIlOSflOliiL”j l”olsk H. ;„ami;et

tlokunientu. it kitiryni ulowa Xv pkt b. 1). sklidt dokument lub dokumenty w\siiiwionc w kraju. w kiomyiu na

edzibę bib miejsce zam ieszkiinia, potwierdzajace odpowiednio, Je:

I ) oit” otwarto leJo likW dacji nn nic uduszono unutilości. n ystawiony nie wcześniej niż li iniesiey przed

tiplywem terminu sklidini:i ofert.

Jeżeli w hiatu tnicsca zamieszkania osoby” lub w ki-ajn, w którym wykonawca ma siedzibe bib nncjsce

zitn:eszh:utia. lic wytl.i,e sic tloktmiiicit(ow, o kóryeli niow.c <W\?j, zastepute się _je (ll)ktii)WntL”Ii)

nt%ier;mjiR VI) Iflttili\y!e(lIli() owiaticzenie wykonawcy, ze wskizanir”ni ostiby dho i,sob unr;iw)u mych tlo

ego ieprezcn(aeim lub oswiadezemiie osoby, której tk,kuntent mial tlo(yczye, iltizone przed mitLriuszem

lub przed oruaneln sadowym. adiuinisIi-icyjmin il1mo orejinein sanmiyatlu zawodowo lub

eospodarczeeo wla%eiwyin ze wzsledu na siedzi be lub miejsce zamieszkania wykonawcy” lub miejsce

zainjeszktiiia tej osoby. „lenn in ok reśloity powyiej stosuje sic.

7. Wykonawca w leoninie 3 dni od tl,n:i Z;i)llieszczt”t]i;I mi stronie internetowej inlormaeji. o kióiej mowo wart.

6 iii. 5 ustawy i”Zl”_ ni”iekaz,e z_il)iliwiajacelnii tiswnitlezu”nit ° pi /\ naleiuo”ei Ino bi”,ikn luzyaalezT1oci ulo

lej saniet crupy kapirilowet, o ktoru-t no\%a w nit. 24 ust. I pkt 23 ustawy VI”. Wraz ze zltizclticm

iiswi;tdezema. wykonawca noże przeuktawić dowody Że powalania z innym \yykoii;tweli nie proWatlza do

zal-licenit konkurencji W postepowaniti o udzieicne znnowien:i. Jor osw:aulezenia Iiiowi zalacziiik nr 4

(li)

X. W zakresie nie ureeulowan\ m Xl\k7.. !tistnsowaiiic maja przepisy rozporzidzeuit Mwistrt Rozwoju z dnia

20 lipca 10 Ii r. w sprawie rottzajoW dokuiiieittiw, ikcl no.”e „adte zenLwiajiey od wekti:iiwcy W

)osteliOwli!nui (I Li(izieierije z:tiliuwicnii (Qi U. z lob „ poz. I 2n).

9 Jeżeli wykonawca ile zloży ośw ade.”ei”i, o których niowa w rozdz VI. 1. niniejszej HWZ, tiswiatlczeii tub

dokumeiitow poiwerdzijziu”ycn okui czimosci. o kitryeli nowi W art. 25 lisi I ustawy 1)/11, lub innych

dokunientow niezhednycii do przepniuutdzeiiiii potepowitii, (talu oc/ela Ul) doktrieny sa tiiekoinpic:ne,



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.

I \.„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

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.

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

/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.
3. iawiadonuenia. owiadczenia, wnioski olaz infbnnacje przekazywane pr/ci. Wykonawcc clro!M

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

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/..
7. 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. Wymua „ja doI% CLf cc wa <I Lim.

W iiimi icjs/\ ni 1iosLepowmniu /:uniiiwiajacy ulic wynlasa wniesicuii;I w idiumn.

IX. Term in Związania 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).

2. Wykonawci moze pitcdluizyć L .mn zw iaźania ocrt:i. na uz, niezbedny do zuLware”.:i Lmnow\.
s:tu:uodzielne lub ma wa:osck Zaunww anaceno. L tsn). te /:nInawi:u:uey aloze tyki) iut CI) nnjmu::e; min 3 dni
:ir,”e<l uplywe”.ii Lenili min „wnuzanua o:erkm. zw ioec sic do U ykomi,uwccuw Lm wyr:L”en;e ody nt puzetllnzeite
tegti ternimiiu O oznaczony okres nie cJiu,s,s edni;mk itiz 60 dni.

3. ( )dnunwa wyrażenia zcody na przed[użenie Lermnimuu zwazania nlerta nie powodnie utraly \y1IdiLIni.
4. Przedluizenie merminu zwiazuuni olerta esu dopuszczalne tylko z jednoc;esiiyni pzedluiżeienm okresum

ważii<msei wadium albo, jeżeli nie jest Lo możliwie. z wmuiesiełiieinm nnwesu wadium na przedluzuny okres
zwi!zallia ota . .iezeli ;iiy.ed”nzenie terminu iw ;mzoiut oterla doko:iyw;i:me Jesi li) W\ liumrie c,I._nly
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tliikOl/ysltlicisZej. Oll()WLiIZCk WitIClCilliL iOWC10 Watiltilil liii, c:a) prztdlużeiiia (IOtyczY etl\ lic

\k)”kOII;IWC\”, ktoceo o:,rti ztist.ilt \Y\bi”iina ako ilJikoi7\ slnicjsz..i

X. Opis spiisoiiu pi”tYOt(i\yy1%”liiIiIi oleri.

( ci (li liltiSi „twicriu iiC.tLpLiticc (liU Ut(łct.ciIia I (iOktitiICi)i\

I ) \yypeITlToily I(nl]tiilarz oletto%yy \polzaI7.ony” Z wywttystaiiietii WZOFU SlliIlO\Y1UCLJ.() Zil cznik itr

I do Sl\\t./.. /ayierii;icy \V szc,”.tiitiiosc,: \ySk,i,”.aiilc olero\yailL() irzcLiiIliLuLi zili]io\yicriLL, l;iczit.)

cciiu otcrtti\ya bt”iio, !OL1OWiLJ.IIl;c Lii!\C!-I(i. tcriilltlu rL”aItZ.icl Zcii”\ycihr \ycrL,tlk(i%” pkitnoic..

ikciotitiu Wi/\sikii 1 pt)t1ii\Li SIW/ wiort Lirliiw\ lWi iIrtctCC. t liLie inioriulit_-ic kicia

C!.tisL /.iiilit)\yii.I1il Wykonawci zlilliurzi M)WicIZ)”c podwykotiiwcy

2) i)swii(ICZetlie o spełnieniu WitrutIkow udiiilti w postepowanhti — ZitIącznik nr 2

3) osw!adczeiiie o braku 1lnduiw (Itl wykluczenia Z;ilaczitik nr 3

1) pel 000iocnicIwo (In Icl)rezeni wiflili wykonawcy. o ile oteric skIili pelnoniocnik

5) iobowiczanie podmiotu tri.ecieio — jeżeli wykonawca polega li zasobach Itib sytuacji podmiotu

rzecicLl,

2. okna musi być I ipiana w CZYLII polkiIll. na mai/yilic do pisania. komputerze lub 10111 trwali i enielni

technika oniz podpisani pizez osobc(y) up<iwaiiiioai do reprczentowani.L Wykonawcy na zcwiittiy

i zaciaiwnia zbowiizań w wysokości odpowiadające cenie oterty.

3. W pniypadku JiOLI)I.II)IiI olcni\” 1)1.17 pOSlyliIdczcIlia 7.1 2”eodfli>ść Z Or3J.iniIefl1 kopii dok 1110(1)10W pl/CZ

iol)c niewyin leniona w dokumencie relciaricyj in in (ewklellcynyn1 I Wykonawcy. należy do 01(113

tlol4ciyc „IOSOWI)e iCiiIOIlI(i iIiCŁW() W oryiinilc tli) kopi I)OWII(ICZ0I1(”I notarialnie.

4. Dokumenty sponz.idzone w języku obcym są skladane wraz z (lumaczeniem na jczyk polski.

5 Wykonawca ma prawo zlożyt tylko jedna ojertę. Zlożenic wiekszej liczby otiI spowoduje odrzucenie

wszyitkiclt clIent zlozonych przei. daneco \k ykotlawce.

h. Treć hizonej ożenI y lItO.? OLIpO\yi<lciić treści NI WZ.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty ZWiI)ZiIIIC Z pnzygotinyltniem i ylozcniein ohtiy.

X. Zaleea sic, aby kazd.i zapisana strona olinty była pt)i)LiiiiCro%hini koleiiyiui nttnlerallli. i eta olcnia wiat Y

ztiLle?ilikaniL byki w tiWal\ .in.ob ;e oIii liolączolia (lIp. iiinduiwana, „zyia unicnizlwiaiae jej

amoistni dckotiplct;iuje). oraz zaweril;i sok ireci.

9. Poprawki lub ztuiany (również irzy ti/.ycitl koiektora) \4 oleicie, pownuy być pirlIowine wiastiorceznic

osobe podpisujicą oletic.

10. O)”iie italezy ikuyc w Ztilikiliete1 KOe i(!e, % siedzmle Lico wicjaccco I Otn,ikoWiC nistepLilie)

p0510:

Instytut Włókieituictwa, nI. Buezińska suS, 92—lo:; Lód)

oraz opatnzot 1 I ni pisem

WIókno polipropyicitowe cięte

z dopiskiem z dopiskiem: .„nie otwierać przed tiulem 6.O5.2O1 r. (10 godz. II :00”

i opatrzyć nazwa i dokładnym adreseti Wykonawcy.

Ii. Zalnawiajac\ inlorinuje, iż Zeouiiie i art. N w 7W. z art. O ust.3 u-.ta\y „/i” olcrh”%kłidalie W

ptO.Iepowiitu Ii nin)owieuie puhlie;ne a iwie iodlc.:iia udo”.icptuicittn otl t_uwili u otwarcia. z

wyjaikienl Illonnacji stinowiacyell Ii untiliec priedscbioriwa W rozuitneniu ustiwy z rItlia I kwietnia

493 r. O zwilczaniu ileuezc\\ei konktirenti (Dz. t_i. z 2003 r. r 153, poz. 1503 Z póżn. zli.), ei4i

Wykoii.Lwea W tcn:in:c k!.ulani olen ;itzeck te iie IiLic:i one kc ŁnIoS!cpiti:liic J CdIOCtCVL”

wyLizał, iż /„tstnzczoile nontilace si.nlL)U 1 i.ijciiince pn”cdsieliioistwa.

12. /aiiiaw ajan zalec, aby nlorniacje z.istnzezoile, jako tajLintilel puedsichior-twa lwi, pucz \kc,iliwce

/OziHie w oddzielnej Wewllct”tJiej kopercie z oznikowinicni „„tajeiiiniea pr/,edsiehiorMwa””, ib spictc

(zszyte) oddzietrue nd pozosti\eli, iwiiyili ulcientow (era. H”ik ediloznictieco wskazania, klore

iilI)rit,ccjc :„tiiiowhi teiciec przedscotir\Lw[ ozii.ie,ać hetiz;c. że w,zclke osw::Ldczcilia

ze-w iIticzLnii .kiid:nw w takcie la neszeen posicpoy:nlui s:j\y:ic OLZ z:bti”Zcżcl.

13. Zastrze,enie nloriiiaet, kroi-c nic stanowa tijciniucy prz.cdschiorstwa w ioznineniu nstLwy di !„WilełiIiJLl

nieuczciwej konkurencjI bedzic iraktowinc, jako bezskuteczne I skutkowie ticilie Zeodilbe J. ucilwila SN z

20 piidzieinika 2005 (yait. fil (LP 7405) a_Ii ltbtL:tnici:i.
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14. ZIn\yj.cy :i1OrIlitIjc. \\ lr:ypaikt! I.1e3i\ \\\NolBi\VC,I olrłyIll;i od 3IC”O WCZWaIIIU W tryht iii.
[IstI\y\ I3Ź”.I”. tj łttŁł.0IIc ).(Z jjJ \yyj.iI1!UI1i. i lub LIOV(l(LV l1Il(”\yiŁ 1e(i,I L,Iej1lIlICC lrłS(RkI1I0lstW.i W
iOZuIllItI1Il.I tlSI;I1Yy 3 Z,1YiiIC,”jflIU 1ICLIC,”,CI\YLj knnkurcnuj Wykonttw”cy hedzie przy.IIIe.\ylIo )rtl%yO
zastrzeźenia ich :ilw ItIjellillictI jrzekicbiorlwti. I”rzcdjojolowe zislrze2.enie z.IutIwi.Ijacy u/rui iti
skuteczne wylticziiie W sytiitic I Kiedy Wykoi itiweti oplocz saIueĘo Jistr/ećuiiiti, je(lIlOcZesrI le \y)”ktlże, iz
kiie lUoriltit te .t,IIIIIW 1 tdjcl!lllict J)I icdsieb:orstwa.

3. ykoiiicti 111(1/C wprowadzc /tllitlil\”, lit ir:uk. illtitlyLktlcje Lt7tlfleIlluIl:i (Itl źltlłOlt_i OItIY lot]
\V,lllll%kClll ze !.tIIll WIajtlC\ ()lr/yllItI lHclIllll_ 7.\YladOmJcrllc (1 wprOwtldzeilitI zillitlil II/ell lenIuhlelir
skltidijrti (lILIi. h\VLtl(lOhllicIlrC O \ypiowtklzeniu źIUjtIII intra ))„c 7!OiOili. WĘ tttkrcli 5IrllycIl ?.tirttul, tik
skt.idtiur (IlLILI Ij. Y kO)1I(1C (l(Illo\yit(IIlrn (lzrhtIko\ytlilc1 IltIj)04tl1l „.t”rIlAFA. KOperty (1/IltICZOlIt
../NltĄNĄ” lIstailtI IVIIIL nrz\ 1)1W jeitlIjItI r,terh \Yykona\ycy, kil) „)\l:/jl Y I1tL1Iy pt
I\YitIU.CI1I1I p(I)rI\yrII.I ci procedury ilt,konyutiina :;trl;ln, zostitli (I(llacłtlile tb.) olerty.

16. \yykoittl\ycu nit prawo lrftd uplywtin terminu ski aniu tjlerc Wycoltic 5iC 1 pOstept)WtIniti poprzez
/I(lzeIIie pisehiIneKt) ])t,witldoirliehi,tI \yt(IItiĘ tych samych zasad jak wprowadiaiiie /flhitll) i pOJ)!;LW”ck z
impiseni im kopercie „.WY(OIANII7 . koperty ()/ntiko1Ytliit W tCTl 5)OSOI) leda citwiertiric 1V picrwszej
kti]ejnoci Ęi() 1n,twicrdzeniii p(lpnlwntIsci postepoWzInia WykUIiiLWcy oraz zeidiiosci zeziozśnwnii
oteriallij . koperty okn W\coIyWuhiIych ii je betła otwiertijie.

17. I)o pzcIc/c11;L liii „IN \yOtOsC wskiztincj W (IOkuilnel)tICl1 „joionycli nii litItWicnI/unte spcIi*i:iiiii
wtirunkow utlzitilu W pclsiepowuiniu. wynIżIlnuj \Y wttlutzich onych iii PLN. /iimutwiajacy pnt.yiIne srediii
kurs publikowany 317eł NarodoWy Bttiik I oRki Z dnia WszCiCCIui postepowitniul.

18 (Jibtit której titrć nic bedzie odpowiadać tresci XIWZ. z „tittrtctkeniem ttrt. 87 ust 2 pkt 3 ustawy I”7I”
zostanie odrzticimti (tint. 6 ust. I pLl 2 uslti%Vy Pil”). Wszelkie iiICJillH)\Cj i thI)rckcjc dniyczace treNuj
zapiw w S I WZ ii;ileżs nitem wyjtkiiic z /ainiiwitijaeym przed terminem sk tidtinia ofert w rybie
pr/.cwidzitlflyl]] W rozdziale VII niniejsZej SIW/ Pni.e1isy ustawy 1”!]” lic pnzewrtitijti ne”t)U]iIcji
WtiruilkOw ti(l/icIcI)itt ZilillO\YichliiI, W hill zapisow projektu umowy, po leoninie otwarcia leni.

XI. Miejsce i termin skititlania i otwarcia ofert.

I - ( )fcrte należy „lożyć w sicd,jbic Zaniuiwiiijaceuo: Sieć Badiwcza Lukasiewicz—lnstytnt Wiókiennictwa
oj. Brzezińska 5/15, 92—103 Łudź, se kreta rial I piętro. w lenni nie tło dnia 6.05.2011) r. godz. 10:00.

2. flecydujiice znaczenie dla OCCIIy /ic liowuinia terminu skiadumiti oteil na tiulu I m)tlzlhla wplywu olcriy do
tamiiu itIi!CC5O, ti 11W dala jej wysśaniit przesyka pOC/tO\Aii e/v kuniciska.
()jflj zioztlnti PO terulillit WNLtI/tliiVlll w no/dŁ XI. I tiiiiicsicj SIW/. /O.tiItitC zwroc(ma.

4. Otwarcie 01CM nuistitpi 11 siedzibie /an);lwIajulceło W (111111 6.05.2019 r. o godzinie 11.00
5. ()hyareitr olcrt jest jawne.

6. „lIdu/ds (nyaicii olert /tilrlttY iajitcy QdUz1tt, inltlrn)twic. o blórycIl niowa w iii. b usi. 4 usijwy i/”.
7. Niezwlt,cznie III” otwarciu oteni /uil)ltiiVzijtlcV /Ilflk%CI na stronie

hItp:h\yu”w.iwiońzji. „Irlour iitiptih!nziic inlorilitiuje titiyezace:

a) kwoly,jaka zamieuzti prze/Ilaczye na stinansowaiiie zuiniówieniti;

h) Pni,) oraz adresów wykoijaw ew. którzy zlożyl i uleny w termin je;
c) ceny. terminu u yktilanta zalnow jen iit okresu gWartlilcji I warunkow olti riosci nlwtll\ ch W ok-Mat I

XII. Opi% spOS(Il)l1 (JI)Iieiahiliti etny.

I. Wykontjwuti okrcrla cune realintep zamuw cnij poyzcz \ysKlza1ue w Finintiltinzu ()lenll)wm
sI)Oizad/(liytn WC W/OjO „ttlil0ytcCO ZIllulcinilti nr I do SI\\ / ac/lici CCj)Y t;Iirtowej Iililt(i /tl...lt,.t. i:zcdirikituz:i:.iowEciiti.

2. L;iczna [cr11 olcnlowa brutto misi tiwzelcdntae wzyslkic koszty lwia/inc Z wtl]i,acl piyediniotii
/tll))(lWjcnltl zzodnie Z OpiseIl przedmiotu zamówienia w-iii Wzorcuj urnowy okrcslimyoi w niniejszej
St\y/.

. ( tl)\ IalTs/a byc )(Idtlt)i. \i\ lic,oo- ztlOlkltlCiclltui GO tkoi.it Ijicisi. no arzec;iikti (z.isidu ttOprtCItili;j
Joruzej 5 INLIcIY kolclwkepol.lliIiac. pliWY/tI j rowie 5 ile/y ;.sik;zeitc W Cole).

4. (cna til;iiy winna być wyru/ona w zlinych polskrch (I”LN).,IcżeIi Centr zostanie lodtumlul W walucie obuci
Zarilulwiajacy w celu, oceny zlozonej otcrly doknntt jej p7eliczeaiui nul PLN ueulle srcdntet.ll kuisti NI3I na
Ki reK otwuirc ja ok-nt
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). Ji:”eli \% )o,Jcpti\yahlitt z!LL_oilii hedzie oluni. kttruj wyhon prowzalziIt)y k) J)OW%tflnn Li Zaiflii\VIitiiCCŁLt)

tibtwiizkti od:,ąkowcuo zdo(li)iu / J)nŹupliIilH ti )titLitkti od titwitiow i tisitiu. /II!iflWijiic\ w celo t)CUIiV

takiej oioy dolict.y Lb )t/e(IMiWiiiliCi IV iIIt Celty podtik ibl inwitów i LiMitu. który iutbby nI)iiwiittk

OlzIe/ue /i.Lotlflht z tylni 1nzepIuni. W tiLitu ptzypidku Wykonawci, ski diiii: Olunie, CM zohliuowiiiy

tilit] jl]o\lflĘ ?;li)I\yiliCU2Li_ ze wybór CCI) tiLity bedzie )nnw;ltItc (Itl )O\yMliiUl U Ztiil;Iw I

(„bti\yi.I/ktI )t)tliliktiWeCtL \yLizL”iic ii:i2\VL (rodzaj) tinyarn Lito cii ilostiw; JiedziC prowadzc do euo

ptiw”MIiiIi. (111/ W”.KiZLiiC Cli WtitO,t tez kwoty poditku.

\lIl. Opis kfltCiI(I4y, ktńryiiii /I111U\YIIjICY lttdiie it iLielIIWil prty wybitnie (ifeitY. wi:ii Z Iiod;iiiie;ii

%ViIi tyci hryterw i S()I)SOI)II OCCI]3 OJCY!.

id cubelit iajkrz\!nhtjzi ztjs!in:c u/nin ożŁni „i”ieinc nikonzy.,iniezy bilans punkiów

w kryteriach:

— Cena (Cc)—
60

— Ternuji Nnkcesywnycli dostaw (C,)— 40 (X

2. Opi i L ryteritiw oceny (tri y.

I )o k/duŁo z krytcniow z stil przypisani wĘwI okreIoni udztalcm procentowym.

LItii\yitjIcy (icdi.ic ocenat elementy uleny odpowiudijiec kryienioiii. przy czym kizde kryteriom

podleLŁac hcdzie ocetie poiiktowcj oparte) o polu/ej pod te zisidy pn/yzliiWiiiii punktów.

()uólna oceni otcnty hedzie suma ponktow uzyskoiych za poszczeĄ lic kryteria.

K =

Sposób określenia ceny:

A. Cena — C— 60 %

Zimiwiij;tey ze wszytakiclu ibninti lir/y otóilowych przyjmie wtnoć najiuizi C I N V ulen) tku c, ((LI

cery Ittdiuc nic_rtv.

J „unkticji z ewie oterty ustalani jest W sposób nitepuptcy:

C
(„ —-- xIQl),”kts 60%

ci

edzie: C— ceiti
hallu! /i Cclii

cetia titeu—iy bidnit

( . Ternuin sukceywiiycli dostaw C1 — 40 9i, betlzie punktu vii ty w nasiepii(acy sposob:

— l—7 (Iii tui (lii3 /JO!uuiii !iciiowlcmu 1(H) pkt

— X—Ją dni od dtv zttuzcnii łzinnuwelli;i 50 pkt

(iPi”ki)111,it”Ćil 0” OJCPC/( lIZUS! pod te olI4fl”;tZu ihdt (I/ii n”Lt/rat.ji :ulnzoii”ielIn” itp. 0 Unit; flit prac/zlał Hp. 8—

/1 (J/li)

C1 = ilosć punktów 40%

i. „utukticji iuyyziiiwini ofertom w ptszc!CColiiych kuyicniicli bedzie 1ic7.00t Z thukladiutici do dwóch

in icjst po przcei iLu. Nijwyihzi liezbi ptinklow IV) zniczy iiajkoni”ysi I tiejs” tulerte.

4. Zamwiijacy udzieli ziuiiów leniu Wykuiiiwcy. kiorczo olcrti otipiuwiidac bedzie wsiysik;i:i w\ tu icaulunin

nzed.\uiw ioiiyil) IV OMii\yiC 1”!)”. unu! W iWł i ztuM:i]iic (IĘCi)Oli,i jako uiiibOn/.yMfliciS/i W Op:tiCuu

o poduic kiyteici Wyboru.

Je2cti UIC „CeiKa! tli )%Hi tiokoiii wyboru oiuiiu )iikOniysiJuieHzt) Ze \YZe!C(ltl ni tu Że dwie lit) Wiecei

okn l)r”.eclM:Lni tik) _iiit biltuis ceny) Uo7otul\c)u kryiLriow oceny iiiint. !i)uiilWitiiC\ jmsriul luc_Ii nIn)

tlokoii \tyl)t)rLI (IILliŁ 7. iii/N/J UCL)i. Jezuli z_t_uatiiii ?łoioiic oieni\ o t.ukkj aliuici t_Lilie, z,luiliIy[iii;Cy

\ICZi.Vic \yyIt)iii\yC(i\\ kurzy złoiyli te uRal) do ztcni.i W ternonie okrestouuym przez ZiiIlii\ViJWCt!t)

tint dodikow\cli.

XJY. luiformieje o furotalnościach, uLic powinuiy I)Ć (IIIJ)elniOu]e ;uo wyborze oferty 14 eciti zawarcia

IllitOWi W SpialWie Z:ifltóWieJ]i;i piihiicztietit.
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( )oiiy rcj)re/eiittijacc \ V tlilancc II/V )0(lpisy\yaliitl tiulOWY p(lwIlliiY ptisiatkic ic toki tloktiiiieuily
noiwiertlzij;icc tli UluotOw,l1:c tlo podpis lita (ii1lO\Y\. O ile llilIOCtl\V,llic (O lUt” bcdiie nyiiikat
/ doktiiiicniow zahicioiiych ib 0Iii\.

2. W iriyp.idkti wyboru oleny /10/011(1 pize \\ yknii;iwców \y11olilic uhielncycli sit o tidiicleiiic
/.llllowrcili;l Laiii;in i;ljacy lito/c zMac pried /.IWilCICIII (liliowy priedtwcu (liliowy iCLtiIiljLlCc
wpoIiiiiec tych Wykintiwcuw. Umowa laka wiiiiia (IkiesIlIc stroity wuowy, ccl dzcikiiiui, sposób
wspoldtiitiłania, zakres prac przcwidziauiycli do wykonania ktizdeiuu z nich, solidarna odpowicdnaluiosc za
\yykOlUlll[e ZiiIll(\YLCIliil, ()ZllaC/LllIC ciisii r\.YaTlla koiisiiic1iiiii (ohcjiullijtlccLo okrc eal.”.icji pr/ctlllltotti
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.

Zanarciu tiioowy ii.istap; %y4 iv/oli! L;iuiiawittj;iccso.

4. l”ostanowicniti ustalone we wzorze tiniowy ile podlcgaji ulcociaujolil.

5. 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\, 1 Likie illIlelIlti poduiiwtowi. jeżeli niti lub nitu interes w tiiyskauiiu d.itucro
„.jittówieuii;i oraz pitniosl 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 I „LI”.

2. 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”.

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
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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) obowi:izck p daitia pricz I”anI”li danych osobowych be,pośrednio Pani Paiia dotyczitycIi c1

\VyliioWtIi) ut:iwowyiii okreionytii w pr;episiich ostawy }„zp, zwktyinyni i udzi:ilcni w poslclmwailitl

O titi/icIelliC 7lIuow;cnia ilIhIicłIie:Lo: ktiiickwciitc iiicriodania okreloiiych danych ytikaj ź.

ti.%l.Iwy P7;i:

7) W kidiUtisiclli(! (10 I3aiii l”iiii danych tisohowycli decyzje lic htiil 1lodejliloWaiic w spostb

zauloliuilyzowaiiy, stotiwiiiit do art. 22 1(01)0:

J posad_i „;:ii iłł”iii

— 3.3 tloiI-taWIc art. 15 ROPO nr;iwti dtisltaii tło (I.knYcii tF(I!ioUyUI) 1;tn,/I”anii (I(llycz.wych:

— hi podstawie art. I ° R( )I J)Fi\yO do NN ostiiwatiia l:ioi(It;tita diii\ch (istil)iiWVch

— Iti podstawie trI. I ś (ODO pr;iwo zidania od id tlini,ąiiitora OL Ol cienia Przeiwlizana danych

osobowych z z:ist rzccii ciii przypadkow, o których nowa w ai-t. I $ Ihi. 2 (t )D0;

prawo do wiiiesiunit skari do Prezesi [irzedu Ochrony Danych OsotlowycIt, Ldy Ufna Pani/I”wi. ze

przetwarzanie danych osobowych ltaniR”:itia t]o!yczacych narusz_a przepiy ](000:

2. Jeditoczesnic Instytut Wlokiennictwa przypoitlina (I ciacyn1 OiL I”anUPanu obowiazku tiIriiiacyjnyni

wyniki acylu z itl. 4 ROPO wz ledetit osób tiz_ycinych. ktoiycli datic prz_ekaiane Zostano Zaiuawiajaccmtt

y z\yiaJku Z )ro\y(icIzonyIli posleposyatiieili kiore Larnawiajicy porcduo poi.yk.i itd \yyktiiitycy

hioraceco udzhil w Pos(cpowaniu_ cIi\ha z_e nit zastosowalne co i jinniej t-dno z uyltczcii. o których iiiowa

W art. 14 ust. 5 KODO.

XIX Lkti zaIczniLów.

Wymienione nt-ej ztlacjniki stanowia integralna cześć Spccylikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. 7.ałacinik nr I — Wzór torniitlarz:i oierly.

2. Zalauznik itr 2 — Wztir oswiiidczcna o spełnhiniu warurikow udzialu W posiepowaniu

3. !;ilicznik :ir 3 — Wzor iswadcyenia o braku podstaw do wykiuczenit

4. Zalacznik tii4 Inloriiiauje na lemat grupy kapitalowej

5. /alacznik tir 5 — Wykaz. wykonanych dostaw

(. ZiIicźtiik nr O I”rajckt utocJw\

G.Oy . KI ;COWY

....

i,st>lit prJyg.O!O%5tJjci pccyIk3Ę k.ieRflyl)ib „.titia\yuLjaeego

10



tir Iinz Ki Z”—13i—H 10

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”c att. I i OM. X tJI.iwy „Zi”
na (lostiwe Wiukna pIslilIropylcIlown”o CICICĘD.

N:,,wa i adres oferenta:

nr lhksu”
. nr tel

. e—twoi:

Z;IIUIIWiaJCy SkĆ Badawcz:wii LUKASI I \VWZ —Instytut W kieimtctwa, ni. I rze2”.ńska 5! I 5, 92—103 Lńdz.

Ot”enijeiiiy dotiwe wlókn;i poiipn.pylenowewi ciytco zodne z wyIwt!LII(anhi specyl3ktcji iswtitych
ytl1iIikó\Y zulló\yIenia na naslepLijauyc}t %ylirunkach:

I. (rut <itrty:

___________________________________________________________________

n — I I
i Lnu ilu iśćL p ii tzw Itćt edo ći Low;I - I I)VtlIiśl Iw”Y0

L 7 6 (ite\I6O 11)111
i200

1 l%dtcx/7W90 flfljj

„0(klOk-” -
-

—

-

__ILhI_

Cena hriit to oferty

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

3. Tcriiiia realL,-acji zIiu(n%leiii;t (w dittauli „

(fli”oIflI%l”uI Ii” oj1”n-n- nnIs,J”śichh Aon4rernz thL%c liii (tU/COś?! :uInoIth”Wt (I/l. 9 ś/iii a luć” pcećbw/ n/. 8—
11 ślin)

4. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców wysiepujaeych wspólnie (w przypadku Wykonawców
w\polnie ubkajtcych sic o udzielne zI!nowielua)

q ALce tct-ioy ;wojckt urnowy (ytIau;ik nr t cm swz) oriz warunki spulnitnit wadei.eiiia okresli”ne Ire.-cit
ecyIikacji istotnych wirutikow zliliowienia.

6. W przypadku wyboru lias/ci oIcrty. zohowiiztiieniy sk do /aw,!! t umowy no okrelonyeb w projekcie
urnowy waruiikaeli. w miejscu i terminie wyznaczonym przez ZOIlil\Yii!jiUerO.

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

I 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_Uii,t.

11



1.

nhIcjco\\oć i ddla I „0(111183 (bÓb uprawnionych

do rcrczeniicj Wykonawcy

Ofcrt;i może być [)orz1i(In”n:I nit foriuuhirziich przyiotnwiriycli przez Wykonawcę, lecz w larmie

ClfliąjCL”j W3rn(ąI Npecylikacji. \ale,y dol4cnć wszistkic załączniki wilnagane w pccyhiktcji.

i”yi° gdy załącznik nic dotyczy wykonawcy, należy ilayisać na nini „Hie do(yczy”

12



„KaL:uiiiik nr 2(11) 5i\YZ kIUZj_?3b_U!lu

pieczaika li 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 następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

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

(miejscotyośc). dnia r.

13



(podpi;)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną śwLadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miujscowość), dnia r.

(podpis)

14



Zal;LcziiiL iii 3 do i\VZ IKF/Z[”—23,—l 3/IQ

9:.c,..Ik.i 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 postępowania 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. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjałem następujące środki naprawcze:

(n?i€jscowosć), dnia r.

(podpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(pudiic pH/ią flj7W,/[Jiflfl „jdns, ti tdkzo U. zakniości ud podmiotu. NIP/PESEL, KRs/cLDc;) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(m/ii jscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, bedacego/ych

podwykonawcą/am (podac

p4no nazwylUaric artnis. a takzo W zalezoost:i od podm:otu N/pJpFsa, KRS/cflDG). nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mij.cuwośc). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna, świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(I?2Iejscuwus), dnia r.

(podpis)
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iccz(k, I rIuy

Zoltcziiik iii 1 (to sflYZ II ZI”—236—I1 IV

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
„nawo /titiunicii 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
Sie(ltiI))*

*
— n cod powied nt skre I ić

podpis osoby upowilżiiioilcj do
icprczeiitowtiiii wyboiliwcy
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ZaL:czn;k ni 5 ]Ł .I\%Z .J: LI”—23h—i3/IQ

Wyki,. wykonati yeb dos i

I t)uktiicm
\\:.i,[c )rLiit() -

i”r/cdIrIIO dosayy l)ai %yykouuiia Obiorca
Lp. W A -

ii I cyyt c wyk I Ml III IC

Do każdej dostawy wyni jen iollej w wykazie na leży dolaci.) Ć dowody okreNlajace. czy dcstaw y Iv zos(aly

wykonaiju W spilsol) należyty

;„ ft/s co ii”oc) dii a r.

(„)rfljflI )
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Zakicznik ur tu (iD SIW/ KI ZP—23(”—13; 1>

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 iieprzekaez;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 WIókiennietwi, 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
— I )yrektora

2) mer I boine „aszkiewicz
— ( lówneuo Ksiceoweeo

z siedziba w NI
zwanym/a dalej ..Wykon;iwca””. repre!enluwanyulia przez:

1)

2)

Unuowit tiwziledni;t wynik posicpow:inia Oparieeo O przepy ;iit 39 tislawy Prawo /aIiIÓWieii ptihlieziiye(u /
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 wymienione w * 2 pkt 2 iloc wtókna
polip ropy lefl(IWeIĘ() cietcto:
1 ÷ 6 d tt”QbO ni in
I 5 18 di n/70—Q0inni

2. I”rzewidywaiia iloc dn re;ilizncji:
4 ÷ 6 tU e\(6f) ni in — 12 000 kj
I518 dlex/70—9Omm —20 000 kg

Wykiinawea lLSIIILLw Z:Iifl \iciii( ukecsywnie w okresie (rwaili;i Uifl(lW, Ci kkryni HIOU;t W 5
1. Wielko/ć tloshtw maw iai.icy okrcl:i W 01111w pHeIllIlej zwanej ttile „.łiiIilOWieniCin” na (tui przed

WYł ie:1113”ull Prz ZaIIIiLWIIII;ILeeo teilIlIlleiTI dostawy
. !aiiLIwii;IL\ ma prawo ;w;ebyyu tiul) /uinILhzyc wielkoiei dostaw rcalizowaIiycl) siikeeswiiie O UZyJIl

utiezyIiuezuiie iilulriJ1ije \k YkoJJa\yce.

I Wykim.iwea dost:iicza na swi kozl zim w;una tlim.IWe.

-

2. \\iwmmki dosi:iwy: luciu ni:ue:t/\ 1 I lawi:ijaeein. )?—103 Łódź ni Hrzeziuik;i I . 1) \l” (lUZ<INt tRI :RMS 2010).
3. Wykonawca zawiadainia Z;LIi1wsiracein o tern ule dostawy w formie pkeuitncj (kiksem liii) drobiaI cki fOfl Cł I
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*
I)i_titczon l)tłc(lIlliOi /aI1)()\yitltia po\Ytilicll oLI o\.I dic \%clliiw_tiliotnl Zm1lwi_(j:tceYo okrcIonynt w 2

pkt I it )i(j.tf 01110w 3”.
2. Dostawa )4IW[Lit)a I)3”C ()dpiflyiediiio tiziiakowtita orai iiosiadać i\ytidect\YO jakoici/atest, lub liny dokuineiti

)ot\yicro(z_jlcy )(i:—i_ikialic yteliiti7;tp\yltietl.tt;tk_icI.

6

Strony LKttl;ij;t, t ceiii I k Witikila IIołiIIr(iIIYlCit(I%y(iio cictco jest Cena icdniistkow:t netto

3 + 6 glte”ji,I) 1)11)1 —
. powtck:—zi-n-i II pod;itck \„AF

15÷18 dtcx/70÷9O 111111 — . powiekszona O podaLek VAT.

2. Maksyinalita noiiitiialiia w;uiośc bruno uniowy wynosi: . il (loiynie:

3. /amawiajacy nil iczy i odprow;tdi VAT z uWłClĘOtnien%ellt piyepisow oII)OWui7uj!CyCh w kraju

Zantawhi1acego. (Lejny :ohydc ztsuflie( ii j;r:tpwiAu gdr II”t”ruwitci- .tk/oć/u/cuo”eo o/erh IJIC Ikdnt

(IOht( t/)
4. kozi icz.cnie umowy nastapi zroditic z liicni;t WarIOicia tóktycznie zrealizowanych dostaw wskazana w

Lik urach y1\l w okresie je (rw ania ok rcIonym w * 8. Faktury moi:t byt przesyltne W lorin ic

eIL-ktnll)ie%nej na adres c—mail ctiikluiyti iw_lo tipi.

5. !.aniawuijacy olopuszcza „tniane ceny jednostkowe1 pizedttiiotti tani wienia w czasie trwania umowy, jeżeli

koniccznoc takiej „;ni;tny wyn ka z okołtczrn6ci. których nie wozna lwio pr;ewnl;ieu w chwili zawarcia

tlttlt)WY, W szczeoinoscj W przyp;tclkti zn)liIl]y cen itrow c;i niezbeiIneo do wytworienii przedmiotu

umowy. Ziiiiatw w zakresie ceny nie moca natapić rzcsciej fliz raz na kwartal. Pierwsza znhI(tIuL ceny moze

II;btąptu po itplywic picrw\zeio kwarta!tt obowiazywani:t UmoWy”. Zmiana ceny jednostkowej nie nioze

powodowac zwiek.eenia całkowitej Wartości uniowy oki-eślonej w O pkt 2 umowy.

• Za wykonanie umowy Z;imaw iajitcy yap1:tc przelewem na konto Wykonawcy wskaztne na lakturze

W tenitimite iO dni od daty wystawienia Iiktury Lanii;twiajacemu.

2. ZtIil;twL,4acy upowitżiiti Wykon:twce ohi wysąaWtetiIt Iakun” bez \neeo podt)iu.

3. W priypatll. ti nytawieni.t przeł. kratow eo Wykoniawce t:tkwry w walucie obcet. plttnoci dokonywane

lit-da w I”I.\ \Vi średitiero kursu NHP z dnia poprzedzijaeego dzieti wystawienia lhktury (zepzs :aiNW,tle

Jf\JfIi;”(t 1C zcdt:HOM itdl.rcijujnidwokeąna Ii yXonaii”i t/ni” ue/un” i,/uAhi:/tctn,u ooiUi,i, nfi/ii).

4. \% przy p;tclku podania przeł k riltoweni Wykini;iwce ceny U olerc c W walucie obcej a w\ tawienia l3ktttn U

PLN, Wykonawca dokotia przeliczenia waluty obcej na PLN w średnieao kursu NIW Z olutia

pojunyeilłajieeeo diien W\ stawienia t:tklury (:e/;ię :os/am, I/SIW/kii” Ii” :„g/i-.—nośc( śn/AflhjIijlOilu)tLiflhI

!ItAo;u,ur.-i lidu ule/w; u jtzh/iJ :lcu:n,flJ :ris/cnu, o/erki).

- Utitowa nin iesya zosl,da z.iw;irt;t ta ctis okreslo!n sukcesyu nie w termin je 12 rn—cy lic-tac od daty

zawarcia u ulowy, Z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uai<iu”zt w”ye;o;i lv przypadku. idy uyarIoe irzedniiotu iiiiuówieni;t okreśioii;i W I iniejszej nutowie zostanie

Z re a I zo wa Ii; L.

3. „rzedlużenie tertnintt realizacji timowy hoże n;tstapic \ przypadku nic wyczerp;inula przez Z;irutwiajaceu

wartoc u iow y. lentin ten Inoze być przedłużony max o Ci in—e aneksem za zeod:t stnon.

3. /.aiitawitjaey itioże Odstitl]ic od tititowy lit pod t,wie kodeksu cywiliieio lub t. ponitszyelu priyczyn:

— w przypadktt dy doslarc,wiiy towar zawicta wady, w szezcioltuosei lic speliti;t parttwtrow okresloiiycli

U 21 I „ititit szt t oiiowy Upr iwnicaic to ptł\SIU_tIjL / ni iw I II Lenili U I Lit titiesi te t

oLrzytnina dntawy lub tii;iUnienia wady e/eli wtda wyszi L ha jaw R”ziwj

w zakresie reszty tiespehiioneuo swiidcze na w przypidkit dy Wykotitweit Ue dotrtyiutt,je okteloiiero

U nutowie ternitlIt etlizacji dostaw bez wyłItaezeiiia dodukowero tertio w spelnieini świadczenia.

(idstaptenie OLI Linowy iii post_iwie ihąlw\zszyclI brzycłytI Ino/e ii:ttanlc U erihitie do LlIli:L

\\yLn,twca znilic” na rzecz Z:ttiuawi;ijiceroi kiry u!niuwlbe W wysokosci:

i) 10 „i wartości umowy okresititiej w 6 ust. 2 umowy za oidstapienie przez !amawi;tj;iceeo ni podstawie

X ust. 4 unutiw V LII) odsiapien je tui podstaw te przepisow kodeksu cyw 1 iuew. z przyczYn leżicyełu

III) stLone Wykonawcy,
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h) 1.2 warliwci diiuj 7lIli(IWIOIIJ l)ila (!otlfly li klJdV dzici tli)tiZleilia w rciliyicji (Ci )arra
dosl;iwy. lic \ylccc 11/. IQ Warlusci tIulowy (iLrcloTltJ \V ust. 2 tiulowy.

2. łatrztzoiic liry tlllunyne nic wylczaja odpowiedzalnosci Wykonawcy na zaadach ogoln\ch, jeżeli
wysokosc „koly \%odow;iIkj t%t!uszci%iCitI l1Ostttlo\yiC[I UI1KflVIIYCI\ w”ekroczy w\sokt,c zasIl zcyotiet
kiry lililowlit

3. /.i;iwtacy ntt prawo (kl potracura kar tiiiłOWl1cli pOfll7e( pornł)lciS?CuiC Ul1y IliliCJlltj do
za l
nil )t)tiSII\YiC ltlzyliancj il \k”yk tyey faktury VAT.

4 lillOi ()di)tPycdLilIl1(it Vi dziIiiic I)Ob reciuli. .Klor\) )ow;crzy wykonwiie /liH()Witfl 1.
i !l1lialli pod\yyktiluayc\ tit!Uźil8 ruiliz;iL: [liłl(i”yy. l:i()tli\Yi bcdc Cć)iic Li :1O !l:nauiii!;itt::o.

* HI
I. /aIunyiaQicy zastrztaia sobie prawo do przeprowadzenia iwb lcCliflologiCz!lyCIl pizcdrniolit zaflto\yicliii liii

kilku xirIiicll produkuyj:tyuli wyrobu liniilnco oraz tki oceny ititinosci wyrobu liniilncLO I kani
1Inhl]lclriw technicznych i wy,iiwailiaiili !allflilWiajiiceLO.

2. /iilnilwiiijacy zLslrzeea sobie pIa\yO do odsLipieliti ixl urnowy w ciatl 7 (łoi od daty oceny wyrobu
Iiniilnco w przypadku jceh wyrob litiitlny lic jus! zgoillly z karta inh1iel10y tcchdcznycli i
wyutiteinutiul 7 III \yia)acceo

H
W spntwacli nicureg ulowanych niniejszą Urnowa Ioiija zistOSoWanic pYtpisy prawa poIskico, w tym kodeksu
cywtltieo i przepisy UsLwy Prawo zaiuówicń publicznych.

12
Spory wynikajice z urnowy rozstrzya sad miejscu siedziby Instytutu Włók ieriii ictwa.

„3
irniiiiy Ib UllitiwY l]1t)ci być tproid;ne iylko w lorniic piscrnrlci (1(1(1 rVrOrCfll lliCWiiJiIOSCi /
uwzszlcdnicniern zasad iii. 144 ustawy Prawo ziirnowiei publicznych

I-t
Liniowe spoizailioiio W tl\VUCii jcdnolirziiiiuicyuli eezeuiplarztcil. po jednyiii dla kizdcj ze slroii.

ZAI1AWIAIĄCY WYKONAWCA
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