Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do
kotłowni gazowej Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytutu
Włókiennictwa w Łodzi przy ni. Brzezińskiej 113
-

Tryb:

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

Znak sprawy; KE ZP-236-] 5:19
Łódź, 30.05.2019 r.
1

I. N:izya (flrnia) (Ira!. idre4 ŻaIiI Wbij Cego
Sieć H:illiiwez;, Luk:is,ewiez Iiistytiit WIokiciinictwi
ni. Orzeziuska i. 15
1031 Ad,.
Itl. :042 6l—6—i0l
01: (?)_9(i_

iks.

00005023°
VAT tj L P L 724—000—06—64
(;odzEny pracy LII! :oIucdz!IIkIi 110 pżiiku. od 730 do
iii:

II. tryl) udzkleiii:i zaniówkiiia.
I. Niniesze loslepowilnie uowKlzone jest w trybie pri.etirgu nIeorałliczoneLLo ni< podstawie art. 39 I List. ustawy
z dnia 29 tycziiiii 2004 r. I”iawo Zai,iówicń Publicznych zwanel dalcj „.ustiwu P/P” oraz aktów wykonawczych
wydanych
ej podstawie.
2. W zakresie nieuregulow;inyin niniejsza Specyhkacjii Istotnych Warunków Zamówienia, iwan4 dalej .SI WZ”,
zastosowanie m;ta przepisy ustawy P/I
3. Wailosć zamuówienui nie przekr:tcta rownowarlosci kwoty okreloncj w przepisach wykonawczych wydanych
„lii podstawie iLfl.
I LISI. S Utii\yY UZI”.
III. Opis przed jublu za mńwieni;t.
• Przedinic mieni za!flnWienil jest Kompleksowa (sprzedaż i dystrybucja) dostawa gazu ziemnego
Instytut Wiókiennictwa w Łodzi
wysokomelaiiowego do kotlowni gazowej Sieć Badawcza Łukisiewicz
potrzeb wydzialu produkcji
j
technologiczmj
dla
wy(warzajice
tli
lirzezińskiej
uL
pary
przy
dośw iadcza litej I nstyt u Lii WIĆ kicn nid wa.
l”al IWO gazowe dostarczane bedzie do punktu poboru poprzez stil ieace przyl!cze o średnicy 90 moi I”. punkt
wejścia do systemu gazowego stacja redukcyjna gazu na zewnąm rz budynku iua terenie pOSciji
Grupa taiylówa FSO (dystrybucja) W—6A. I. rupa taryibwa sprzedawcy (obrót) I W—6. Moc umowhia 24 14
—

—

—

kWIt/h. L”isnienie paliwa i/owego w punkcie odbioru: nin. 6 k Pa. iniks. 10 k Pa.
Zamawiijac nic jest zwolniony t placenia podilku ikeyzoweo.
)I1ralor S\tcrnu Dstryhucyjncto: l”olsk;i Spótkt ( iazowniciwa Sp. z o.o.
Kazimicr”IL 3
u!.Jana
Nazwa dotychczasowego Sprzedawcy I”( iNi( Obrót DeLiliczlly Sp. z o.o.. Warszaw
Nuimler aktualnie obow:azu;acci umowy:
—46 64/270K0 2015 uillnw;l kompleksowa dOt,Irc7.:inL paliwa %:!zowe7()
24.0N.) 15 r.
datki zawarcia oraz okre wypowwdzermia dotychmezisowcj tiiiu wy daw zawarcia urnowy
31.08.2019 r. Ohuwiał.njacIi Liniowi! kompleksowa llOsLmIt/aIiliI
II.< czas określon od Ol .04.201% r.
.

—

—

nie wyn1aa wypowiedzenia.
Paliwa
wncr ID: 0031922755
7diOWC9O

Zanmawiijacy pownozuic zu,ycie galu w pns/czeEłolnychl miiicsmiuich roku kalendarzowego %4 iInsciich
pod iIiyeii
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ProLwozowane zu,Ycie paliwa izoweuo na charakter Orientacyilly, (słuzcy do poroynania ofert) i w adiiyiii
wypadku nie sl;iimwi ze strony Zamawiajiiee o zohowiiizania do zakupn paliwa gazowego w podinti ilosci.
Sprzedawcy nie liedzie przysługiwało jakiekolwiek ros/c/Lnie z tytułu nie pobinit przez /ainawiauice.o
przew idywancj ilosci paliwa ŁwzowcQl).
)osiircz:ine ia2tI /iCii)lhO ot!liywic SIL l”ed/k ni pod hiwie iiiiwwy /i\YiLSOiWef iiO%l;liiilWiLiIia liniowy
oriz tiiiiowy o swiitlczeliie tble

tRtrylitici czil ?OtIIiiC Z <iliOW”a/tlJiCyi Iliweili. W

s/czesi”lioc iii wirunkaeli okreNion cii przez nt:iwe / dna I O kwietna 1497 r.
20i loz 755 i 73(I) I rozporzadzeniani: \y kouiwezyini do utiw\.
Wykonawca

zobowi:zaiy

ca

do

ilokon;inii

wszelkich

Dystrybucyjneao nie,dicdnyli dn przLli)widzenia

UłYiiiiosei

procedni\

Prawo ericrgciyc/ne (0zł).

—

tizaodiien

iejcirac:i Spr.Kcilawcy

z Operatorem

ławr/UL

Systemiiu
W

nhic:iiu

zainawmIjacego UI11I)We Iii (IVSI rUnieje. Opeimłorciu Systemu Dyslrybuu)jne1o jesi I „oRki Społk i ( „ałownici wa

Sp. z o.o., Oddziil w Warszawie.
W lasiiosc pal iwa eazowego przechodzi iia Zamiiawiajacego w granicy \YlisuOśeI sieci gizowej ( )SF) okrei4onej w
warunkach przylaczenia do sieci gazowej
Standardy jakośc owe gazu zgod nie z Rozdz tłem 8 „Paraimietiy jakościowe pal w gazowych, standardy
jakościowe obsługi odbiorców oraz sposoh zalatwiinit reklamacji” rozporzadzenta Ministra ( ospodnki z dnia 2
lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1158).
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Wspólny Słownik Lanwwien CI”V:
0ąl23000-7 (jaz ziemny
65200000-5 I”rzeyl gazu

3. Zamawiajacy luc dopuszcza mozliwoc i sk ltdm ia oFert c”cuiowyeh.
4. Lamaiapiey nie dopuszeza mo?lmwosui kladania nIca wtriamiiowyeli.
5 Zamawiajacy nie przewiduje możl iwosc i udzielenie zimowień, o któr ch mowa w ait. („7 ust. 1 pkt 7.
IV. Termin wykonania zaimiówienia.
Zainiwiajacy wyiliiwt realizacji zamówienia teniiiiiie 0l.09.2OlQ r.
V. Waru mi hi udzial u iw postępowa mi W.
O udzielenie zaflowienia mnoga ubie a sic Wykoiitwcy, którzy:

—

31.08.2020 r.

1) nie podleciji wykluczeniu:
2) spełniaji warimki udziału w postepowaniu dotyczaec:
i)
kmniipeieneti bib uprawnień tli prowadzenia okreslomie; tl,iafalno8ci zawodowej.
Wykoniu cas pełni nmrunck, jezel wykaze ze pćisiadc
•
Aktualna koncesje ja prowadzenie działa Inosci sospodarczej w zak Fe sic obrotu (przcdazy)
azemn ziemnym, wydani pr/cz I”rezea Urzedu Resulacji Inergetyki.
•
Aktualna koncesje na prowadzenie d,.iałalntisci ospodarezci w zakresie (łysIn hut-ji calu
W przypadku u ykonawcow
zieliilmeci. wydana pr/cz l”rezesi Urzedu Reculicji ł-ncrgemyki
—

hedaeyeh Operatorem Sysicniu Dyirybucyjiiego lub owiadczcmiia w ykonawn o posiadaniu
aktualnej umowy z Operatorem S\slemiiu L)ystnykiueyjiiego na swiadczenie usttig dystrybucji gazu
w przspadku
zicilineco iii obszirze, na któiymn ziiiidujc się niicsce odbioru calu ziemnego
—

wykonawców nie bedaeycli Operatorem Systeiiin I )ystiybueyjnego.
h)

sytnieji ekoiioinicziwj lub lniansowej:

/amnawiajae\

lic stawia warunku w nin zakresie

e) zdolnosei tcehiiiezne lub zawodowej:
Zainiw ijicy tiziii wuuiwk za speliiiomiy e2cl wykoiiawia wykazu, że:
w okresie ofatiiicb trzech lit przed opywcii terminu sklmtliia „tufl a jesli okres niowiilze”ii;i
\yi,itIcztii okiL”o\y\cti liii
(:ziiIiI:ioci est krOIS/\ —fliVii tikicse \%yk(nlI
it%\
tki
W \ liko Ibl „OWO t El
nnL,o
i/i
/
I
Ci i.,ł\t i 0w ilit/ wsonimIt iii jti co ii illit dw i
E o wartosei liiutio co mlijiiinici 300.0000(1 zł kazda.
3

2. Z iimwi:ijacy Ii1OL. OLI kLtżdyili e(Li)Ie pt)stpowLIlIla. uznać. ze w ko:iIl\cLl nie p siada wynliiL4anycll ziltibLosci,
czci L zlitiiwlzowan W zaobów technicznych lut) zawoikiwyełi wykonawcy w ititie przedsęwzc ni ospod.irczc
wykonawcy może nice ncwitywny wpływ na realizacje zaluowienia.
3. Wykonawca luoze w cclii potwerdzeiii.i pciiii:ima \yarunkow. o klor”icli Iiiowa \% rozdz. V. I. 2) niniejszej SIWi,
w stoso\yIiyili \„ltlLlujLiLii oraz W ()tliiieSiCnjLi do kOnkrL”IIILeO zLIinóWieiii:I, lob eo czesci, polc”iiac ni
„doiiioci;tcii lei iiiucznyeii lub z,iw:iilciwyi:b lub sytuacji ii!iiIii”LOwL”j lub ekoiioiuiczntj :niiycli podlnoti\y,
uie,ale,nie od cha: ikleru :)rLlwiieQo icŹicycii :o z nim „LlOLiiikOfl 1uLw”!ych_
4. Zaiu:iwiijacy ic iioczt”! e in:briucie. 7 ..stosowiia yl LI cjLi O ktorej lIlowa w pkt .3 wysiapi wyi,it”/ii.C w
„i”” tadku K edy
I ) \\„ykoiiiyca. kory ł1Ole”Li na zdoiiitisc;ach nb s Lu::cji innych lodililcIlaw Lidi)\yOdili z.lIiiLLWiLljaCel)LL1, ze
poihiHitlow. \%
zCzeOiilO.Ci
realizni;ie z.il:iuwienlc. beiłzie ci\\”,)L”IlOWil iticzbcdiiyny z,,hobLlnii t\”C
.1IL.z:)t.un\:cll
ZI,,IhL)w OLI
dy”pozyc1;
(1Q
oddaiua
do
pod”uioiou
ULI
lwi
nrzcdsz;iwiiij.ic Zol) )wMza:lie
piiirzeby LediIłLwfl zilIfloWlefliLi.
2) ZamLiwiLijLicy oceni, Czy uiciostcpiiitiie wykonawcy przez inne podmioty zdołitoui techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacia I1IILLII”iowii lub ekonommmic,ni, pozwalaja ni wykazanie przez wykonawce
czy nie zachodz:i wobec tetlo
postpowmnitm oraz zbada,
spełniana warunków utiziahu
podniotu podstawy wykluczenia, o których inowi w ai”t. 24 ust. I pkt 12 23.
3) W odniesieniu do warunkow dotyczacych wykształcen ma. kwiliflkacj j zawodowych lub dowiadczcniim.
wykonawcy moia polegać na zdolnościach innych podmii otów, jeśli podmioty te zreaiizuj:t roboty
budowlane lub tisiutn, do real izwj ktoi”cli te zdolności s wymagane.
5. Wykonawcy mogm wpólnie ubecić sic O ndzieierue z:iniowienmi. W tik im przypmdk n wykonawcy us(anilwimja
pe)nomocnika do repm”ezentowmnia ich w postepowanimI n udzielenie zLimowienia albo reprezculowamimi w
po.”tup0wani u i zawarcia ur owy w srmwk zaniowienia pubi czneio.
I „ełnomnounictwo w hIrinie pi”.emnej (ofl”tiilLml lub kopia potwercizona za igodmioć z otygimniiemu pri.ez
notariusza) należy dolaczyu do oicri.

6. W przypadku wykoitawcow wspolnie tihietijmcych sk O udzielenie zinnówienia, warunki okrclone
pkt. I. 2) mnsm ĄieiIIiau co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lilii wszyscy wykonawcy licznie.

W

Ya. Zaniawiajcy przewiduje wykluiczeniit Wykonawcy na pocitawie mirt. 24 List.5 ustawy I”ZP.
Zamawiac\ przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstmwie art. 24 ust .5 pkt X ustawy I „71”.
VI. Wy kiz ow iadczen In b doku in cn tów, potwierdzaj cych speln ja it je wa noków udzi O In w postępowari iti
podstaw wyki nczeii in.
I. Do cmlcrty kLzdy wykonawca miinsi dokmuzyc:tktumlne na dzień skiidinim oleri oswiadczeniL w zikreie
wskazanym w yaiaczn i ku nr 2 j 3 do SIWZ. I niormilleje zawarte w o,wiidc,en ich beil sianowiu wtepiie
Posiepowaniu.
potwiemdzenie. że wykonawca nie poiile.i wykluczeniu oraz speinia warunki udziału
0s\\
iadczenia
jenie
/iTuoW
wykonawców
o któi3 eb iuowm W
sic
przez
o
mibicitinit
w%póliieco
k
przypIdkdi
2.
n”zdz. VI. I nn icisze: iIWZ sklmdL k,m/d\ z w konawcow
tóin me uhiecmjacyuli SW O /LliflOWIeIiie.
()„iyiiiIczeimim te )Im.mja poti erdizmu spełnianie warunków Lici/nilu w postepowInIL. br.mk juid,amw wykluczenia
iy zakresEe w którymmi każdy z wykonm\% 1.0w W\ kizuje spulnin je wmruiikow udzialu iy poskpo\\ aniu. hifd\

oraz brak

podstiw” wykluczenia

3. Zamumwiajicy zoli. aby wykonawca. kióry zamierza powei-zw wykonanie cześci ziniowienit pod wykoiimwciiiii.
w cclii wykiziiimi I,iaku ism niema wobec mieli poLlIa% wyk luuenim z udziiW w postepowanmu z4niieścil
in for inicje o I 3 cli podwykonawcach.

4.

ykonawci. który powołuje sic na zmscmhiy innych podmnicaow. w celu wykmzmni braku mstlmle:IiL wobec nelm
wmrtinkow udziału w
w zakresie, w jakim powołuje sk na ich zismin
podstaw wyk uczenia oraz spełnienia
—

—

postepowimi iu 2”aiuicszcza

5. Jeżeli w\

konawcm

imtlorrnacje
ma

poiea

podmiotach.
hub sytuacji podmiotu

O tych

zasobici:

tmzeciewi.

pmicilstawi

zobowiazidnie

tt”eo

podniiotu.
Cl.

/mnitwf:mjmey przed tmclziebenicm zmmówmemiim, wezwie wykomiawce ktomeso oIcm”ta zosl,mII mm:jwyżej oceniona, id)
złozenit LV \L\I11iLC7.III1yI11, nie kmmmm.zymu
os\\imdc/cII

1)

2)

tiż

5 ihim

tefl)iIIIit

mktuilmmyeh mim LI/len złozemimm

1LstcpL:jauyei:

li:Ii dok Lilimemilow

eemią:”ai:me; ewidemieLm i ImlimI 1:1cl O tłz,Ii,mlLloUL
odreh:me przepisy wymn.nij:”. wnktm ib meje”.i”u kmh ew:dcmmi lm. W echu :]m,twerc7emm
wklaezcu. na JtlIiistI\k je (I ark 24 tm”.t. S pkm I ustaw\ P/l”
( )dpm.. z wiHeiweeśm m”e;e”.L”u

lub

JIIsILI(IiLiC”/..”j.

7Iswiiijezemiit wljsumwciio nmczehmi:km tmrzedu skimboweam. pomwiem”dzmjacei.lo, ze wykonmnem
O)i:camieln podatkuw

tUi

lic zLłe7”:I z

in taw iOliiJsO lic wczes:l:cj Iii! 3ueHcc przed tphwemn telmmm::iu skimd:mIli

4

je”elm

imaku pmtiisamw

01Cl

doktoiteittti l10t\Yieldzjce;ZO ze \YykOIla\yca zawarł )orozunhleliie Z właściwym organem
podatkowyni w sprawie pIt tych miależnosci wraz 1. ewentualnymi odsetkanu 1111) rzywniinli, W
szczeglnosci tizyJul przewidziane prawem zwolnienLc, odroczenie lub rozlożenie na raty zaległych
plinosci lub wstizynianie w całosci wykonania decyzji wlasciwcgo organu;
3) Zaświadczcn ii wlaściwe lerenowej jednostki orijaIi izacyjnej Zakładu tibcźpieczeń Spolecznych Itib Kasy
Rolo czego Ubezpieczenia Społecznego iltio innego doktitnentu potwicrdz cego, że Wykonawca nie
zalea z oplacanmem skladek III ubezpieczeniu spoleczne lob zdrowotne, wystawionego nie wezesiliej niż J
uiesiace przed tipi wen terminu 1lidana ulen lub lutego dokumentu jiotwiertlzijacego, ze Wykonawca
zawiri poloz.tlflhlcltie wlascrw yin or1IneI1l w sprawie 51)111 Iycli należności wraz z ewcittualnynll odsetkami
lob wzywnaini, w szczeolnosci uzyskał przewidziane waw cm zwolnienie, odroczenie lub rozlożente na rity
zaległych plitnosci lub wtrzynian ic W całose wykonania decyzji włisciwego orĘtIlu:
4) Akt mina koneejc na prowadzenie dzitlilności cospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) razem ziemnym.
wydana przez Prezesa Lirzedu Re.ulacji I nergciyki.
koncesje ii prowadzenie dzimlalności „pspodarczej w zikresic dystrybucji gazu ziemnego, wydana
Akinilna
5)
przez Pieżesa Urzedu Regulacji l.nergetyki w przypadku wykonawców bedacych Oper jorem Systemu
lub

ittltego

—

I )ystrybucyjncgo lub oswiadczenia wykonawcy o posiadaniu akt modnej umowy z Operaioiein Systemu
L)ystrybticyjitego na wadczenme usług dystrybucji pazu zicinhjego na obszarze, na którym znajdiie sic
miejsce odbioru gazu y”tn)ner”m) w przypadku wykoitiwcow nie bedacyeb Operatorem Systemu
flystrylneyjnego.
Wykaz (lostuw. 1 W przypadku swiadczeim okresowych lub ciiglycli rowniez wykonywanych. w okresie
ostatnich 3 lit przed uplywem terminu składania okn, jeżeli okre. prowadzenia dziaIaltmoci jeM krót-izy
w tym okresie, wraz z todincin cli wanoc i. przedmiotu, dat wykonania podmniotow na rzecz których
do.mawy zostały wykonane, oraz zalaezenieni dowodów okreiaiaeych czy te dostawy zotaly wykonane lub
sa wy konywitme nalezycie. sporzidzonego zgodnie z zalaeinmkiem nr S do SIW!..
Dowodaiiti potwmenlnmjmcynii czy dostawy zosI ly wykonane należycie si:
mei ereneje badz inne dokutneity wyslawioiie przez podmiot. na rzecz któreco dostaw byly
wykonywane. i w przypadku wiadczcn okresowych lub cimclych sa wykonywane.
Jeżeli z uzasmdnmoiiej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanEe uzyskmc tych
—

ci)

—

—

dokimnientow, ykonawca skladm oświadczenie.
W przypadku swiiide,en okiestiwych lub ciaclych nadal wykonwanych ieLreneje badź inne ilokumnenty
putwierdzajice tli Ii lepIe w kon wtnie pounny twe wydane nie n c/eiiliej niż 3 liliesmice przed
implywemii teriunu skladini;m olei.
7) t)okumentow doyczmcycii podmiotu lrzeeiego_ w celu wykizaiiia braku istinemlia wobec niego podstaw”
wykluczenia oraz spelnmemiim. w znkresie. w jakim wykonawca powołuje sic na jeo zaohy. wirunkow
cieli wykonawci polewa na zasobach podmiotu trzeciego
udziału w pimstepowitmiiml
7. Jeżeli wykonawci mm sietlzibe lub miejsce zaniiezkanii poza ier\toriumn Rzeczypospolitej Poi-kiej. zimiasi
o. 3). skimdi dokument lub dokumenty wystawiane w km—ilu, w
doktintentow. mi kiOl\1i) mowa U pkt ti. I )
kmón”mn ma smetimbe lub mumesce „nniieszkamii, potwerdz4ace odnnu ednio, że:
nie zilea z oplacanieiti podmkow („pll. skiatlek na ubezpIeczenie spoleezne lub zdrowotne ilu, ze zmwanl
porozumienie z wlascmnyin oreanemu W spttnie spłat mych nalcznoci wraz z ewentualnymi odsetkami limb
erzewnin i, W szez.eenlnoscm uzyska I pr/ew idziai,e prawem zwolnienie odroczenie lub rozlożeti e na rat\
zmleglyul, piatimości limb wstrzyinaitie w ealosei wykonania decyzt włmscmwego organu wystiwoity „mit
wezeniej olz 3 olmesiecy przed upbwein termuinti składania otert:
me olwmrto
eo likwidacji ani lic ogłoszono tipadlm”sei, wystaw lony nie wczetimej niż b lie51cCY pm;ed
mmplywemt menIlItu skltdamimm otcil.
ie,cl[ w kraju w którmtm wykotmmwca ni siedzihe lub mieJsce zamieszkania lub nijesce zitiieszkamma iti
—

—

—

—

osoba, ktome1 dtikummiet,t (h”tyez\, nie wydaje sic dtmkotnemitow, ° ktoiyeli nowa powyzej zistepuje sic te
dokumimenemim ztw”erIeyli1 odpowiednio tigwiaticzenie wykonawcy, ze \ksklłtnienl osoby albo tisob
imprawiiiomiych do egit reprezeitaej L

lub ogwatlczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, złozoite przed

miotinuszetn lob przetl organem sidowymn, Mini nstraeyjmiyni albo organem sononzidu zawodowego lub

gospodarczego wltsemwymn ze wzglcdtm iii siedzib lub miejsce zoaieszkniia wykonawcy kmh miejsce
zamieszkania tej osoby. „lerniny okresh,ne pOwyzt stosuje się.

5

8. \Yykon.ica \\ ternunie 3 (liii od dnia z,llilicszczenia iii stronie internetowej nliinnacji. O któt”t”j lilOWa W art. 86
ust. 5 11513w)” IJ1, przckie 131 wiajiiccnlu (i5\YladczClllC O Pl zynaleznosci Itib blaku puyriale7iiośui do tej
pkt 23 IISt3Wy PIP. WIat 7C zlozenieiii oswiatlezeiiia,
5311W] w”IIpy kapiIalowc, O któlc l)1(i\ya w art. 24 tist.
wykonawca iuoe piiedstawić dowody, że pow:iiaia z innym wykonawca nie prowidza do „nklóceiii:t

udzielenie zaniowlenla. Wyór owi:idczenia stanowi z:tl:icznik nr 4 do SIWI.
9. \k lrtic iue tireĘtllowanylu SIW/, zastosowanie l31:lj;l przepisy 107 tiI7adlcliia MinisIla Rozwoju z linii 2(i
lipca 21)16 I. W spr.lwie r()dni)(w i-Iokiiiiieiitów. jakich iiioyc :id,c 1:lnl:Iwlaj:iuy (KI wykonawcy w )ostupow.llltI
li tidtitieiiie 3lii(iU lenia (Dz. U. z 2016 r.,
I 316).
konklilcl,c]i

Iti

W postcpow.tiliu O

„cycu wykoliilnca Ue złoży oświadczen, O klórycb mowa W rozdz. VI. I. ninius-I SI 7, o:wl;ldczt”n lub
5 nl. I uIawy PZP, lub imiycli
iolwierdzai:icych okoliczaosci. O klurycli lfl0W3 M art.

doktlincnlo\y

(lOkliillclitówWezbe(ill\c3 CO pI-zLpiow:IuzcnIa I105tcP0\Ylllła, osw:ićc/cli:a lun dokiiioeiity s:i luckolllpletlle.
/3w cIap! bIedy lub budza w4aniiic pIzd

z:IInllwIaj:lceso wal jil iwo”.ci. zaluawifljacy wezwie

do ich zlozcnia.

uzupelnienia. popizlwieniil W telliliflie przez siebie wsklInIliylll. CIl3”IMI że 1011110 ich iiożeiiia olerla wykonawcy

podlegakuby odlztIceilitI albo konieczne byloby II! iiewa,ilienic postupowania.
VII. Iiiformacje ii sposobie porozuhlliewaula SW Zllhiil iajace(i z Wykonawcinii oraz jirzu4izywaiiia
clświa(Iczeń i doku meutów, 3 także wskazanie (15(31) uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcanli.
I.

2.

\k szelkie „ytwiidomicnia osWiadczcnia. wnioski oraz inlorhiulcje /aIflaWiajaCy oraz Wykonawcy moea
pl”zckaływ:ic pisemnie. Itksciu lub ulroua elcklrolliczlsl. lit Wyjalklem olefly oraz umowy Illit kloryclt
4 list. 4
onul l5ClilfliI. JCd!iOCl.CSille /iIII1aWiiIilC\ przypomilla. Vi lr?()(lnic z
uIopus/cłnlna jest
Roipoiz.mulienia Miiiislr.i l<i”ziyoju Z 21) lipca 21)11% roku W .siiiWiL fl)(I/iijOW dokmjrncniów jakIch lllOiC zad tu
zaIii:uWi:mjacy (...) oswiadczenia i dokunwiiiy wymmiicnionc w rozd..”iale VI iinicjsicj SIW/ (rowniez W
irzyIlaKIku cli zlo,enma w wyniku wezwania o ktoryrn iiiowa w art. 26 us .3 ustawy lyI „) mowi być
poswiadczalle za zgodność z oryginaleiil w lónnic piseiinc lub w Ioniiie clcktrollicznci
ykonawca winien posiugiwac sic nuliwremu sprawy
W kores;iondcrmcj i kierowanej do Zaln:uwi:tjacego
WZ.
Zawiadonucnia, oświadczenia, wruosk i orli liiorli]acje przekazywane przez Wykonawce piselnhl ic wuiny być
lókienuictwa, ul Brzezinska 5/15, 2I 03 Lodź,
sklatlamic na adres: Sieć Ihudawc,t kukasicwicz— Instytut
okreslonylil w sl

Zaniowienia Publiczne.

3.

Zawiadom cliła, owiidczen ja, wnioski oraz in lbrniacjc przckazyw amie pI Wykonawce drog: clektroiiiczn:i
winny być kicroM wie 11:1 adres: nin ykii.t(z,iy H łfl a kiksem na nr (42) 61 63 190.
„

4.

Wszelkie za\4iaclomienia, oświadczenia, wnioski (Ira,. inlbnnaujc przckanuie 7:3 poinoca hiksti lub n
ckktronicy.llej wymu:iwlia mei żadanic kazdcj ze siron, lllcz.wloczllego potwierdzenIa fluktu cli Ouźyin:mni.m.

5.

yk lIlilWuit może zwrócić sic do !iiEnilWlit]i!cCgO O Wy aniemiic tl”eici SIW!.
Juzcli wniosek o wyjasnicnie tresci SIW/ wplymmle (II) ZiIlllaWiajaceiO nie pożniel niż (10 końca dnia, w kloiyni
uplyw;i polon.t Icrmiminu skladania olcrl /alnawmal:icy udzieli wyjaa]ie niezwlocznic, jednak liii PlVultl li
na 2 (liii pr,rd uplywein terminu skl:nl:llli:l stert Je cli Momosek O wyjaśnienie treści SI/, wplynmc po
uplyw ie tcm”ininu, o kloryni mowa poy/ej. lub iIolycz\ udzielonych wy jasnie. !alnhlwlajiiey 3110/e ud,”ielmu
hcy ru)zpo/n;lnia. /.alilawiiijauy zanileści \yy)1lśnicll:I 1111 slroliic
\t”I:bniell albo pozostawić aniosek
ihitt-rnetowcj. lei klorej udostcpll 10310 SIW!

6.

formie

1•

IlJcdluicne tcitiii:iu skIłl(i:lflill oli”t Ile wpk-ua ti:L I)ie, terminu) skladuiu:t wniosku. li kl(ry1l I1i(iWłl W rozdz.
ViI. 6 nInIciszci SI\y!.
3 Ii”csc1:l L1d7RiOi1yt”ii ulu:;iowicdzi. jako
3W pr/) pzI(Iki.l „ozhic,iiore; 31(iliIictl/y lrcści,i Iliniciszuj SIW!
nlnn%i:i.”.l]:mca liależ\ :ll/”.alu l”esc pi.”.lil.I za\yim.”i:ml1lccra) ltizmilcjsze os\yiaCcłclue Z.allaw i1mm:iuceo.
!:ilIl1l\yim)acy nie przcwidiite iwamlani:i zebrania WyFaiii:tw ( (iw.

ID.

OsuIl;inim uIr.IWiI1onyrii onej !.:miawi:jacco

7,
$.

do

poro/niimuW.llmi.i sicz Wykoli:i\\eaIlmi Sa:

— M.lI;orzll1: IoI:”owsk:u. Miuiiai ktlsl\owskl

\ III. W% IIiailflil (101% CttCC 1% adiniit.
\\ limilcisz%inpostcIMiw1lmimu!;l::i:iw:ip(cyil:cw\im1t..:i\iiics:cm1l
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W:Kluil.

IX.

2.

3.
4.

Terniin związailia oferta.
Wykonawca bcdzie zwi:izaiiy okrta przez, okres 30 diii. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna si wraz
z upływem teniuiio składania ołćrt. (nit. 85 ust. 5 ustawy VI).
ykonawea lito/e przedłu)”yć termin związania ołerla, id czas niczbcdny do zawarcia uniowy, samodzielnie
lub iiii wniosek ZaitiilwiaiilccW), Z tym, że Zanla\Yiajitcy mnoze tytko raz. cii lliijlIlniej na iliii przed Liply\%cmn
terniLnu zwi:i!mlli;L otcm”t:m, zwrocić 5.” (In Wykonawcow O wyrazenLe zgody na przedłuzenie (ego teriniiitm o
oznaczony okres nie dIuż”zy jednak niż 60 dnh
Odntow:t wyrazciiia zgody tui przedłuzenie ternuimiu zwtazitiir:i oferta tac powoduje utraty wadium,
ł”rzcdlużen ic terminu zwi:t/an iii olćrta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlużen cni okresu ważności
w:tdiumu albo, jezełi nie jest to niozłiwie, z wmesieniem nowego wadium na przedłtmżotiy okres zwi:tzIiii:m
ołem”ta

Jeżeli przedłużenie terminu zwid/ania oferta dokonywane jest po wyborze otcm”ty tia1koiyysiniejszej,

obowi:tzek wniesienia nowego wadium lub
zostala wybnnia jako najkorzystniejsza

X.

ego przedłuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta

Opis sposobu przy()towywanitm ofert.
Otert:i musi zawierać nastcpujace oświadczenia i dokumenty:
wypełniony Formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiiicego Załącznik nr 1
oraz forniularz cenowy M do SIWZ
oświadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postepowaniu Zabjcznik nr 2
2)
—

3)
4)
5)

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zalącznik nr 3
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ołerte sklada pełnomocnik
zobowiazanic podmiotu trzeciego
jeżtIi wykonawca połcgii na zasobach lub syt wiej

podmiotu

trzeciego

2.

3.

4.
5.
6.
7.
.

V.
IO.

Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie (10 pisania, komputerze łub inna trwała i czytelna
technika oraz podpisana przez osobę(y) upoważiuoiia do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz
i zaeiaganma zobowiazami w wysokości odpowiadajacej cenie oterty.
W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokuinentow przez osnbe
niewynt cniona w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć
stosowne pet nomocnictwo w oryginale tuł) kopii poswiadczonej notarialnie.
ł )okumc”nty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumnaezen icimi ma etyk 1iołsk L
Wykonawca mila prawo zlozyc tyłko jedna oleic. Złożenie większej liczby olei spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złozonyełi przez danego Wykonawec.
Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z priygotow:ituieni i złożeniem okrty.
7mleca sic, aby każda zapisana strona oferty” była pontmnwrowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z
załacznikamm była w trwały sposób ze soba połaczona (np. zbindowimna, zszyta uniemożłiwiajac jej samoistna
dckotnpłctaejc), oraz zawierała spis treści.
Poprawki łub znliiuny (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być panitowane własnoręcznie
przez osohe podpisujaca otcrtc.
( )tbię należy złożyć XV zamkniętej kopercie, siedzibie Zainawiajaeego i oznakować w iastcpujauy sposób:
Sieć Badawcza Lukasiewicz— lnstymut Włókiennictwa, uł. ł rzezióski 5/ł 5, 1)2_103 Lódż
oraz 01) atfz( un: t napisem:
„kompleksowa (lostawa gazu zienimiego wysokornetaiioiyego typu E ib kot lowni gazowej Sieć
Badawcza ł )ukasiewicz tiistyt ilu WIńkiennie(wt w Łodzi l)/Y nI. Brzezii”iskiej l/3
„I. dopiskiem: „nie otwierać przed dnieni 12.06.2019 r. do godz. 11.00”
—

i opatrzyć nazwa i dokładnym adresem W) konawcy.

li.

iż zgodnie z iii. 8 w zw. z ni. 96 ust. 3 ustawy PZl” olcny składane w postęiownin
1) zaitiówicnie pułilezne sa jawne i podłeg:tja udostcpnicmuu od chwili ich otwarcia, z wyjatkieni iiitbriuiime1i
stawiwmacych tacninieę przedsiębiorstwa w roztiiulicniu ustawy z ihuuia Ib kwietnia I 993 r. ° zwałezaniu
Zaniawiajacy informuje,

nieuczciwej konkurencji (1)z. (J. z 2003 r. Nr I 53. ioz. I 503 z P” Viii.), jeśli Wykonawca w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie noga one być udostępniane i jednocześnie wykazał. iż zastrzeżone Jilfortnaejc
stanowa tajemnice przedsicbiorstwa.

7

iiil\yiall[c3” ileca. aby iltorinicie zistrzezoile, jako lijeillilel „rzedsicbinrstw,i były lizeL Wykoiiawci:
Z102011e W oddiielnej wewiwtrzaej kopercie z oz akowiniein „„taeinriici przediełiortw(, lub spicie (zszyte)
oddzielnie od pozostałych. iiwiiyeli elelilentow Weny. fliik jediioziiicziieeo wsi/linii, które informacje
stanowij tajemnice pmztnl ebmorstwi cezlilezać hetłzie, ze wszelkie oswiadczemima I Z.rWiadezcnia składnie w
tiakcic ilillic LLO lostepowmnia S; ii\Yi)Ę” licz 7astrzeteIl.
3. Zasnzezenie inlormnacp. kićrc nie sililowim tajemnicy przedut”himmrstw;i w rozumicnnm 11511w)” O zwalezanim
iimetiCzcl\Ycj konkUrencjI hedzie ir.!kto\\il C. ii) ()c,”.ttiLeCzlie I 5kLitkO\iC licdz”e 1odiiie Z uchwali S\ z 20
p.mzc:z;crnil.a JUth (5y;1. Iti UZI” 7405) mcli oetainEenieiii.
1. /mmnmwimrty imLirmimume. „e w aryy1xmctkn kiedy wykon;mwc;m otrzyna Oc ULO wc/walie w trybie art 1)9
Htmwy „Zł”. ;i złuzone pr/cz flle.Lo wyi;mnicni.m i/lut, ilowcidy sianowie bcil;i talcliiilicc przetIsichiorwa w
roztmiiiicnii tIj,i%y 1) /\\:j/ mumii miicilczc;wci konktucmR;m \Vykc”mi;twc\ hcdzc przyiu3\ymln prawi”
7istjczci1;i Cii pko taie:n;i;ca pr/Uti5c;1ioitW.i. R YediHQtO\%t” zaStrze,enme ł;miil;mWm;ij,icy ti/ihi vi kwzczme
\Yyl.mCznie W s\ iu;icji kiedy Wykonm ca oprocz sameco zaslrze1eii ma. jedmmeienie wy kazc. z dane in lormaeje
sLmnowiim lajennimce pi.edsbiorscwa.
I 5. Wykonawca lIRm2e wprowadzić im my. poprawk I. nioilyłik;mc ic i uzupełnienia do /lW.onei ulery pod
warunkiem, ze Zamawi;ijicy oirzynt;m piseilimme zawiadoiniemije o wprowadzeniu zmian przed lenimmnemi
składania ulen. l”owiacloiniemmme O wprowadzeniu zmian musi byc złożone wg takich saiiiych zis;md, j;mk
sk ladaiia ulena tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „JM IANA””. kopem-ty oznaczone
„.ZM ANN” zmisiana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil Zmiany po stwierdzeniu
poprawnose i proc cdu ry do koi iy wi in ii zm mn • zost; ma dc) ł c zon e tJ o o i.niy.
I b. Wykonawca mim prawo przed upływem terminu składania oler wycofać się y. postepiiw;mni;m poprzez z.łnzenic
psemnro pi”wiacbimieni;m, wcillui tych s;mmycli z;msmd ik wprowadzanie zmian i popm;mwek z n;mpisemn na
kopeiiy ozmiakc,w;miie W ccii s[Xisob będa otwierane w picrwszei kołejnosc. po
kopercie „.WY(”( )ł A Nil
poiwmcrdzemi mim popiawnosci posicpow;in ma M ykon;iwcy orl/ „„2odliosci ze zlozonyni i olertami. Koperty ołei
w3”COlyw;Ln}”cli liki heda otwierane.
17. Do pr-zeliczcm,im na PLN warioci wskazanej w dokuinenticlm zło,onycłi na potwierdzenie spełniania wartnikmny
udzialu w pt”slepnw;inmu, wyra,one1 w walutach innych ni, PLN. Zamawi;ipicy przyjmie smediim kurs
publikowany przez \arodou y flank I „olą i z dnia wsze/cela posIpow;inia.
pkt 3 usiawy „ił”
I S. Oiinia, kttmrej tresć nie hediie odpowi;id;mc tresci SIM Z. z zastrzeteziiczii art. 67 ust
i
irese;
lue;noci
tłoiyczmee
„szetkic
obiekcie
zostanie odrzucona (ar. N) tmst. I pki 2 ustawy „/1”).
w
prz.ewidziamymn
trybie
W
przed
oteil
składania
ternunen,
wyiinić
Zaiii;mwiajacyin
Z
w SIWZ milcz zatem
rozdziale VII niniejszej SIWZ. ł”ryepisy ustawy PZI inc nycwiduła mmegoc;icji warunkow udzielenia
zIriiowlemwc, w tym zapisow priijekw umowy, po terminuje otwarcia olcrt.

I 2.

.

.

Miejsce i

XI.
J.
2.

3.
4.

termin

składania i otwircin

ofert.

Oli.rle nalczy zło/\ c w siedzibie Zain;IwmlmlacctLo: %icć Bndawe,a I .uk;msicwic,— lntyi ni Włókiennictwa,
iii. Hrzeziń%LI 5/15. 92—103 I ńclż. sekretariat I pietro. u terminuje do dnia 12.06.201!) r. godz. 141:00.
I )ecydujacc zwie/cnie dla oceny zachowania leoninu składania o(ert liii data i eocłzin;m wpływu uleny dci
/anlawiał;icc”zO. U nie data jej wyslania pueyłka pocztowi czy kuricrsk;t.
Okna złożona po tenimniłe wskazaiiyni w roztli. XI. I niniejszej SIM / zostanie /Wrot(,il;i zeodmue L zasatluiii
okrelonymn W mil. 64 ust. 2 ustawy tYł”
Otwarcie okn naaip w” siedzibie Z;imn;twi;mj;tceco w dniu I 2.06.2019 r. o goclzinic 11.00.
Otwarcie ulen jej jawne.

7.

l”odczas otwarcia stert /.amnawiijacy cidczyta inlbrmn;mcie, o kltmrychi nowa
Niezwłocznie po otwarciu okn z;uimawmajacy zamiecm ni simonie
ntonmiiacje dots czice:
a) kwoty ik.; zatnierzi przeznaczyu na si n;mnsowamime z;mLlhmwiemli;m
W
c)

XII.

wart.

X(, ust. 4 ustawy I1ZP.

./iIn/ilmcwjuymhisl_mlyL

broi oraz adresów wykonawców, kiómy złożyli tilcrty w terminie:
Z;lmilOWieni;m, okresu cw;lr;mnc1i i w;mrunkow płuności zawtrtychm w ofertach.

ceny, terminu wykonania

Opis %pOSOhU ol)Iiciiiiii ceny.
WyLowmwc:m poili cciii reaiizaci ;;im:iow;cnia pcmplzez w.sK:[zmm;ie \\ 1 t”nmułarzu ecmamwy;mi sporzmdzomn m
wzoru si,nlowi;mceci) ZmłnczniLi nr lA do SIW! I;icznct ctii\ olertowej brt;ito zm realizacje przedmimiolu
z:tmnt”u ie!lia.

S

Wykonawca określ wytiagrodzei ie 01110W ile w którego skład wchodzi
opłata „ni paliwo gazowe, obliczana jako suilia iloczynu ceny ilosci pobranego paliwa gazowego oraz
iloczynu stawki miesięcznej abonaiiientti liczby miesięcy
opłata stal;i za usluge sieciowi, obliczana jako iloczyn stawki stałej. nocy uniowliei i liczby godzin w okresie
ro z li czuli i O wyi Ii,
ilosci pobranes”.o paliwa
opłata zmienna za usluge sieciowa, oblicz:iiia jako iloczyn stawki zmiennej

—

—

—

wizowego:
Ceny jednostkowe netto za paliwo gazowe oraz opIaty (łystryhucyjne w zł/kWh naley podać (10 pieciu

l1)i(”jsC

po przecinku

3.

4
5.

Ceny nosia być: podane i wyliczone w zaoki”gleniu (10 dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia
poni/ej 5 nalezy końcówke poniinać. powyżej i równe 5 należy zaokraglić xy gorc).
Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
Jezeli w postepowaniu złożona będzie olći”ta, której wybór prowadziby do powstania u zamawiającego
ohowiazku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamiiwi”ajitcy w celu oceny
takiej otcrty dol czy do przedstawionej XV niej ceny podatek od towarów i usług, który miali)) obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składajac olenę, jest zobligowany
pointonnować zanliiwiajacego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zalnawiaacego
obowiazku podatkowego, wskazujae nazwę rodzaj towaru, którego dostawa będzie prowadzić (10 jego
powstania, oraz wskazujac ich wartość bez kwoty podatku.

XIII.
Opis kryteriów, którymi zaniiiwiiijący będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podanieni wa
tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Za ofene najkorzystniejsza zostanie uznana ołerta, która uzyska naj wtększa ilość punktow w kryterium:

100

Cena (CJ—

—

Sposób określenia ceny:
A. Cena C,— lOt) %
Zainawiajacy ze wszystkich tórtnularzy ofertowych przy jniie wartose tajniż_zą ( l NY oferty
ceł) y badanej ot rt y.
Punktacja za cenę oltrty ustalana jest w sposob nitstepuiaey:
—

jako c71 do

„

L;
Ci

---—-——-—-—

xJOOpktx!OO%

(„1

gdzie:

(„C
cena
n aj Ii izsza c unit

C

ceIlit oterty badanej

2.

]„uriktacja przyziiawiiut otertoni będzie liczona z (hc)kla(hnoscia do dwoch tnicjsc po przecinku. Najwyższa
liczba punktów wyznaczy najkorzystniejsza ofertę,

3.

Zamawiajacy udzieli zatitówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać bedzie wszystkiiti wylllaganio,ii
irzedąawionytn w ustawie I”Zl”, oraz w SIWZ i zostanie. oceniona jako najkorzystniejsza w opareiLi o podane
kryteritiai wykom.

4

Jeżeli nie bedzie ino2iia wybrac tajkorzystincjszcj oferty z uwagi na to. że dwie Liii wiecej otcrt przedstawi
taki silni bilans ceny. Zaniawiajacy spośród tych (tlen dokotia wyboru oleniy z najniższa cena. iezeli zostaiia
zlozone ok”rty o takiej sailiej celtie. zaniawiajacy wezwie wykonawców, ktomzy złożyli te oterty, do złożenia %
ten!iiiiiie określonym przez zaitliiwiajacego otcrt dodatkowych.

XIV.

Informacje o formalnościach, jakie
sprawie zamówienia puhlicziieo.

powinny być (iopeltliotte po

lttiiOw” 1%
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wyborze oferty w eelu zawarcia

Osoby

-cprezeiituiace

potwierdząjce

ich

przy

Vykonawct

Ltiflt)Ct)WIflLe

podpiytyaniu

(Iti podpisiiiit

)OsSidaC ze SOl)a dokumenty
to nie bcdze wynikać
tuinoct)wiiie
ile

innowy

tiulowy.

o

l0\Yil)ny

z doktimentow ztIiczonych do Waty.

2.

\k przypadku wyboru olerly ło/oncl przez Wykonawców \yspolnie obie ijicycli sic 1) utijelenie zauiiówiciu;t
zidic przed ziwilciein urnowy przLdtwtni urnow/ reŁulul[ti wspIprice tych
\k\wi);I\ycci\y. tiinotyi tiki yinnl okiislic Łioiiy LuiiiO”yY, ItI tI/iiIioii. siioćil \yspo!tIzliIini;i, zakres prit
nhz.en,tIaali\cl) (kl tYYk(>i)!)iii kizdeiiiii Z uch ailitkiiiii od1iiwictljiibtise /i Y li ile zulilowelilI.
ko;isorcjuui, (ohejr1ti cc_o (ikres lei/L: pr;ediniottl ;„iliuiw:ciii. twtrinej
()zuiiczeiiIe C/..:Ll miii
i ickoji:ii). \\hltiCłelliC uiioiliwo:,ei \y\:i)tflfledeflh iuiiiowy kwisoictiin przeł kto:czokolwck Z lC0
c,louikow do cziu w\ koniimii 111110w cni.

tui l\yiIIicy inoze

X\”. Wy Ii1it2il ili;t doIycZce

ni I)CZpiCCLtIl in

ii i Ieżytego wy koima „iii u lIlowy.

/;iniawinj;icy luc wyrnael wnieicniu zahiipicczcnia nule2ytcgo wykouuinii urnowy.
XVI. I si ot iw liosta nowien ja, które zosta uj wprowadzone do t rcsc i umowy.
U ulowI zositn ic fllwirti godnic 7 wzoreni przedstiiwionyin lir/cz Wykoiiawcc uwzglsdiiitjicyiii poniższe
1)081 [110M/i CIII I
Sprzedaż izti ziemneso oraz swiadczcnie usiugi przcsylinia i dystrybucji hediie odbywać sic ni
warunkach określonych przepisami ustawy z dni 10 kwietnia I Qt)7 r. Prawo energetyczne, przcpisuini
Kodeksu Cywilnego, zasadami okreslonyuni w koncesji, postanowieiiiami urnowy w sprawie zaołowienia
publicznego, zgodnie z tiryki wykonawcy w zakresie obrotu paliwami wizowymi oraz Tmryh Operatora
Systemu Dystrybucyjnco dla uslug dystrybucji paliw gazowych i uslug rewmzytikacji skroplonego gazu dla
odpowiedniej grupy tary li wej

i zapewnit jego
Lli)iOfl
caly
w
sposob
res
obowiizywani;i
ok
ztrnawiijicego
przez
V.
do
cacy
dystrybucje
1. Wykonawca zohowiazuje sic do s1irzcdizy za/o zientneco z zachowaniem obowazujiecIi standardów

2.

Wykonawca zobowiazuje sic do sprzedazy gazu Zielilnezo wysokonuctanoweco typu I

4.

kykonayci

jakociowych. określonych w lanlie. I trawie cner1elyczmlyln oiaz aktach wykonawczych do (ci ustau y

sEt zapeynic 2iiu]aw lijiceitlti staiidirdy jakości ob,iuzi lM)le?i!ce mit
nieodplitil\iul tidiieliiiiiu intorritacji
Pi1w roiliczei, oraz aktualnych zaryt i znnaii irzepisow prawa
powszechnie ohowiazt:i;icc:o w zakresie objcuyin urnowe a także ro1patrywaiiii \kmiosktny lub rcklaiuacii
/iiIwiLpiceso ty spiiwe rozlici.en i udzielania odpowiedzi. nie lici/nie niż W terminie 1 dni od dnia
zobotyutzii1e

zlozenia wnoku lub ;eioszenia ueltrnacji:
5. Wykonawci doliczy do liniony aktualni na dzień
Prezesa Uuzcdu Regulacji nerietyki.

podpisaniu tiulowy

Tante

ccii

opium zitwictdzomii przez

0. Wynaerodzeniern wykonawcy hedzie wynwrodzeii ic umowne ty którego sklad wchodzi
oplaia ni paliwo gazowe. obliczaita jako iloczyn ceny i ilości pobranego palwt ga/owezo,
opitit sInIa za tisluge sieciowa, obliczana jako iloczyn stawki stalej, nocy nmnowoct i liczby godzin w
okresie nwliezeniowyni,
opłat zmienna za usluee sieciow_ obliczant jako iloczyn stawki /nuiennej I ilosci pobranego paliwa
—

—

—

etzowezt),
oplata ibomirnientowa obliczantjiko iloczyn stawki rniesieczmIe lic/by miesiecy
zz<idmuie Z treścia
Cenowego stanowiacegi) element otemly.
ai/owe milsi LI\YzLlcdliiić wszystkie kosimy licznie Z pod tkiem ikc zowynm. z bilyitii
(cmii zi paliw
ecrtyhkuituiii unu ze wszysikimiui opliiinim tlytnhncyjnyiiii
C.
7.i tlnem „uiiuiy u.”ne sic chikontnie dysacr ycji zupluc pr/cł 7;niwiuLjiceso
7. lenna piioNcu im lktory JO diii od dna wymiwieniu priniulowo w\ttwiomuej lukton VAT arzcz
W koaawcc. \\ luzynmdkum domeczenia iEmktury w c/nie un:eiili)!iiwiiiein te/liniowe wyko:miiie
zobowimzania platuosci ndezy dokoiae lic p(zmi:cj ni, W .„—t\mi diun Oc dny iirzym1lu;nu Liktory Iakmur\
miluz: hyc przeyiine w lbriiie clektmoimicinej ii adres e—unami cktkttryz iwlod/li
Wykonuweui poinit)ruiltiu ł.ummiwi1jieeao tlrciaa elektroniczni n konnie tki 7 dnia kalcuidirztiweao
kuzdezo Iniesiuca ni aires zhlnzczykóiiw.lodz.pI tu wurtości I :Iosci zu/\tecuu paliwu s:uzowcao tY
—

—

.
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9.

10.

poprzednillt okresie oblicz_cit iowYiit. % ykoititwca wskiize w utitowie

tnie. nazwisko, nu ner tele łonu

adres poczty elektron icznet osoby otłpowiedziałusi ze strony \yykoililwcy

!U

19 czynnoć.

W razie niedoirzyiminia paraitietrow j:ikościowycli eazu lub standardów jakościowych obsiusu odbiorcy.
zainawiiijaeeinti bedi przysiugiwic bonifikaty od wykonawcy lub Operatora Systemu l)ystrybucyjneuo
zgodnie z p tinowieiiitini ott1loWi(idnieh Taryk
Zatuyiajicy irzewidtije niożIRYt)5U zntitny l)O5t:Ii)n\ye 7i\yaIttą tintowy (w trtrinie aneksu) w
nastepu icyeli przypKi Lach:
zmiany stawek lub zasad opoditkowiinii gazu lub dystrybucji loditkieln VAT lub pdatkiein
akcyzowym,
zmiana ceny otcrtowcj w razie z_mimy opiaty stałej lub zmiennej za usługe sieciowa w przypadku
zmiany ary f” Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zatwierdzonej przez Prezesa Urzidu Regulacji
I nergetyki, o uprzednim pisemnym zawiadomieniu zaniawiajacego wraz z dolaczeniem nowej „I aryt”
cert i opiat.
zmiany mocy umowneł w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwickszyłoby sw łub zntniejszyło
zapotrzebowanie na moc.
Strony przewiduia możliwość dokonywania ziniali w umowie. Zmiana umowy dopuszcnilwi b9dzie w
granicach wyznaczonych przepisami PZl”, w tym artykuł 144 ust. I P/P oraz określonych w niniejszej
—

—

—

12.

Umowie.
13,

14.

Wskazane

w

umowie

ilości

zamimwiatiee,o

gaz.u

ziemnego

wysokotnetanowego

są \yartOściamfli

szacunkowymi. „I”m sitnlym nie stanowmii ze strony ZaInawiajcego zobowianmn,a do zakupu gazu w
podanej ilości. Sprzedawcy nie btdzte przysługiwało roszc”tiie z tytułu nie pobrania przez
!amnawiajacego przewidywanej ilości gazu.
Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyitiku realizacji
umowy

XVII. Pouczenie o śro(łkIcli ochrony prawnej.
Każdemu Wykoiimwcy,a także innemu p(Kłiniotowi, jeżeli

na lub miał interes w uzyskinitt danego

zamowienim oraz poniósł lub tIREj ponieść szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisów

2.

ustawy P/ł” przysługuja rodk i octirony prawnej przewidziane w dziale VI tistawy łYP jak (I Lm poskpow:iit
poniżej kwoty t)kre5łonej w przepisach wykonawczych wydan) cli na potłstawiean. I I ust. X ustawy ł”Zł
Srodk i ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz 51 WZ przysługuja również orwtiitzacjotu
wpisain in na łiste, o której mowa w ai-t. 154 pLl 5 ustawy „Zł”.

XVIII. KIn uzttla in Iormacyj ni tIotyczca p rzet wit rit nin danych osoliowych
Zgodnie z_ni. 13 usł. I 12 mozpoizadzenit l”arlainentt łuropejskiego i Rady (Uł) 2016/679 z (lilia 27 kwietnia
2016 r. w” sprawie ochrony osób hzycznych w zwiaz.kn z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/W ł (ogólne rozporządzenie ti ochronie
(Ianycli) (Dz. Urz. UI L I 9 z 04.05.20 6, str. I )„ dalej „.R( )I )O”, informuje, że:

I ) administratorem Pani l”ana danych osobowych jest Sieć Badawcza Lukasiewic,— tnsiytut Włókiennictwa z
siedzibą w Łodzi, ul Brzezińska 5/15
2) kontakt z inspektorem ochnin\ danych jest ino/Lwy pod adresem iodbzhw.lodzpł
) kmttł”ana dane osobowe przetwarzane beda ta podstawie art. („ ust. I lit. b), c) ROI )() w celu zwiazan) In
ti udziełeiiie zatuowieitia pubłiczneo KlśZP—236—ISią9
Z
łułi w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podsta\; carl. O ttst. I łit. t):
4) odbiorcann ł”anii”ana danych osobowych lieda osoby lub podunoty, któnmn tidostepnioni zostanie
dokumentacja pnst9powania w oparciu o art. X orimzart. 96 ust. 3 tmstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zainówien publicznych (I )z. U. z 2017 r. pw. 579 i 2016),
5) Pani/Pana dane osobowe bedą przechowywane. zgodnie z art. 97 usi. I ustawy Pip, przez okres 4 lat od
tlmiia zakończenia postepowania o udzielemtie zaniowieitia, a jeżeli czas ti”wuima umitowy przekracza „I lita.
—

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania miniowy łub w oparciu
mdiinmimsti”mmorm.

11

im

prawnie umzasadnnniy intei”cs

OsOI)OWycIl bezptr”.rediiio I”trn I”IWI dotyczucyclt C”t
okreInrryni
W
wyruogeiu Lrtu\yoWy!n
iiri.ctcIi usLrwy Pip, zwiazunym z udziulciu w posIcpo\y111i11 O
ilLepodulmi okieLUoilych danych \yyrdkiiju Z ust.iwy
kOnsekWuileje
udzielenie ziiiioieitiu pLibIiCz1Ct)

h) obo\yrazek

podaniu

przez Rirrru. Parm tltrtycIt

I Yp
7) W

Iuniłlrim (Iunycli osohoyych
stOiOW,liiie tło iii. 22 ROIX);

do

OdiliesiullILI

ZilLIi(tiUItY7O\ „WY,

) 1tosiiułu Rini/lan
ilu lndti\y:c

decYZje

LUC

I)edl

M)dCjIUt)WiiiiC

W

(lostepLi ulu ulunych (sohowycil Rini/I”i;iu dotyczucyclt
15 kODo
(t ):x) 1i”,i\l I sIrsLt\\”iili.i I”;tiii „;tii;i Wtiiych (1CthOW”VCh
nil podIiw:c tri. X (( )IX) )i,l\yo ziuiliLi od idinin:.irutoii or, czenit w/ciW,I”/.in:d danych
(bŁ 2 ROI)( ):
osobo yyeh i. (iiSiiZuCil!Cii) pi”YypIków. (I których iiowu w ;i:t. I
ze
piao ilt) yn!esJLnia k.ti”ej do I”rezesr L)rzedu Ouhrony Dun”ch O)ohowyeIi. O\ LI/nil
przcflyurlilut. danych osuhoycIi Rini!Pinii dotyczicych naruszi przepisy kODO:
1. iediioczeiUe Xicc [tauLiwczit Lnkusic\yic?— Instytut Wlókicnirictwu piJypOiIIiniL (I ciii/ueylfl (Id Pani!Punu (IbeWliliktI
in Iormiicyjnyiii wyii ikujucyni z art. 11 R0I)() wziilcdem osób hzycz.nych, których dane przekazane „zostimu
Zamitwiujucemu W zwiiiiku z proWLIdzoIlyIlt posIepoWilnieilI j które Zuniawiąwcy posredinio pozy5kil od
wykonawcy bioraceuo udział w postepowaniti, chybu ze ma zusiosowanie co wij mniej jednio z wylaczeń, o
których uowu W tri. 14 ust. 5 kODO.
ii.

i-t.

n

—

XYIII. Lisia za %cznikńw.
Wynnknione 11/ej ziIicznjki stanowiii integriiIili cze.c specyt1k”icji Istoinych Wanmnków Zimninówieim.
• /aliicinuk itr

2. /ilimcinik
7imIucink
4. Zukreznik
5. Zulucnmnk
(i. Z,ilucinik
.

in

nn 2
nr 3
nr-4
itr S

—

A
-

\yiór tónuIurzii uleny.
Inritiuluu ccIunyy
Wzor oswijdczeiiim O spulniuniti wiirnnikt,w tid”i;tlir w I)05tt”Po%tiU
\yz.or oiwiudczenmm O braku ptslstai (10 wykluezcm;i
Innttrnnuacc ira (emirat _ruiI)y kapitimlowuj
\Vyk;mz dostaw
—

GŁÓWNY K;II1GOMflT

r
ost)t)ii

;r

k%hhzk”wicz

kiero\\ni tunniiwiajacee.o

5J)eeylikJejc
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ł”ieczeć ( )k”reiilii

PtPO° LI ci udzielenie zainón enhi w trybie przeliiru iieu Ia!IiczohIe:Jo ci wir oc
Iie1rzt-knlczajace wyrazcma W zlotycii rownowanose wo( cikreoitycI na podtawe rz. 11 tis. ustawy PZl1
i Kompleksow; (lOstawę :izii ZieflhiIe() WV%OkOflletiilOWCWl tYI)U i: do kot lown i gazowej Sieć lhidawcta
t.ukasiewicz Instytutu Włókiennietwt w Łodzi prz ul. Brtezińskiej l/3
!OzO!hl

—

I adres oferenta:

%;itw;i

e—mail

nr tel

nr kiksu

Zarnawiajiey: Instytut Włókiennictwa, ul. I rzezi ńska 5/l 5, 92—103 Łódź.
Okruj etny dostawę azn heni neo wysiikornctanowewi typu F do kot law Iti aiowe Sieć Hadawcza
Instytutu Wińkiennictwa w Łodzi przy ni. Hrzezińskiej I/3 zgodnie z wynwgaiiiainl
Łukasiewicz
speeylikac;i istotnych warunkow z.niiiówienia na nasiepujacyeli warunkach:
—

1.

Oswiadczatu/y.
zalilciWlellia.

?Ip(I/naien1JiIsmy Sic

it

nnhliezez(lcIyIIl I

W

Z

Speeytikaei I

wyiiuwaniaini /amaWiajaccgtl. dilyei.acyiiii prtediiiiotti
Istotnych Wamokow 7tnuwlenii, akceptujemy projekt

umowy.

I

leonin wykonania: sukcesywnie

Że

()swindczwii 3

sIw 41 iflil We( I li
Upt
I

4.

310

Ja!Iller,tlliy

(;t /

od dnia 01.09.2019

r.

—

31.08.2020

(1<1 real /aej I Jlrze/Jiod\%ykoaace

Zarejestrowane

wspólnie

IlibtĘpuauycll

cze.ei zaIUoW;enia

-po/iti „/„„ ; skr1 Ś/h

czesei J.;IIIlnwteIl:iI. \tI)ht \\yKuIsiwca z;i:iIiert:i

flf/\U

r.

nie z:iIiIier/;iiny l)(I%IeItyU realizacje

iazwy

ubier,ajacycii

i adresy
sic

o

wykonawców

udzielnie

Nazwa

itidwykoiiiwc:y

—

wysIe1ujacych

wspoinie

—

-

(w przypadku

Wykonawców

zamówienia)

5.

ze wypehitilcici obowiazki nlortiiarytne przewidziane w art. 13 lub :iit. .1 rozpiuzadzeitia
R,rlanieiiin 1tnpeskiceo j Rady (Ul ) 2016h7) z dnia fl kwietnia 2(tlh L W trawle nt-brony osnb
ljzyeiityehi W zwiiyku Z jiiyelwir/iinieiti (łall\cl) ()\fll1(IWYCI1 I W 5fl]\YJ S Wc Ilodlieri I przepl3 wci takt li
ktnryeli tialte u.nbowe
L7Sezceil. od
„fliz teliyleic:a c:yrekywy )51h \\ I. u-nnte cisi”h
hezpoHedn!o ItiI) lIosredlio oi\ detłei: w celu uhiceaiiic się o udzielenie :lIihei/trśl ł:i:iIt”Wie,lia Lita!
!awaieE:I i realizacji ulnow3 ci ud,ieeiez:ill\yle,Ia.

b.

W przypadku wyboru las/ej nlerty. zobowiazujeiiiy sic chi zawarcia osiowy
NU. itotnycli IBISL Ilon jen, które zostana wprowadzone do tre%ci UIIIOW 3.

( )swiadczaiuniy,

13

na

ukresloiiycli w rozdziale

ZILicz!iIIwInĘ do niiiicjsyc(erLy sa:

4.

I”odpy osob upnnynionytii

i dita

IflItjCO\VOSĆ

do rcprczciilacj Wykonawcy

flfcrt:i

Ulo/I Ilyć spIIrzĄcInIl.:l

()r,IlIII;!rnIcIl

ir,ynIow:tiiytii JirzI,

W

ykInu,wc;, Itr, w fljrniir prIiii:ipirrj WWIflInQI

irrwIiLitji.

!\aIL,V ItI.):c,. Ć i,sIhit Y:II:it,Il,lśi 1%%III;ItLzI,lr fl JIcrYIikItji.

1% pr,ypailkti,

*
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Ii7

ziŁtżiiiI.
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iho,,niuco
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U

ui:tlcży !I;IIuoI
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(IŁ/I

Jr: A ći.

iii/tł Łu/Iu;tIn/ Att jIt/(”tIJ/(łż% /Iflż”O,

sk/tn/u (nYlon

(u,”sz o.iynid

-.

IlU 111111 _IllL IlIlIYr,3”

/i (ISO/H H rw/z

rki

J/I/

to (jfl /3

SttPS(Iteflhż

izozfpi;j

14

lifl. pr

Ju

I /Ł

izsi/ż :1)

IŁ :juu Sru( III/0 /1
4/uzi” iu/ 14 Inf.
/1

bytY/t-Iii<,.

)

(IŁ uye:ć in/i fU/J (W I,ŁIćLJ
JfQ/)() jtę-.” OząI”zun/t:, I/ni

-22414

-35003232

-412

Moc
Szacunk Liczba
Grupa
miesięcy
owe
tanjfowa umowna
(kWh/Ii) zapotrze
bowanie
na gaz
(kWh)

-1W-6A.1

rniejscoość I dirj

Liczba
dni

-5365

-10-

Cena
oferty
netto
(zł)

-14-

Razem
(koL 8
usługa
+ koL 13)
dystrybuc
yjna (zł)
(kol. 10 +
kol. 12)

-13-

Cena
oferty
brutto
(zł)

-15-

(koL 14 +
podatek
VAT)

Załącznik nr IA do siwz Ki ZP-236-15R9

Razem
opłata
zmienna
(zł)
(kol. 3 x
koL 11)

-12-

Podpisy osób uprawnior\ch
do cprzcnttcji \kN konuw cv

-11-

Stawka
Razem
Stawka
opłaty
opłata
opłaty
stałej
stała (zł) zmiennej
(zł/(kWh/ (koL 2 x (zł/kWh)
(do pięciu
koL 5 x
h) za h)
miejsc po
24 h X
przecinku)
koL 9)

-9-

(do pięciu
miejsc po
przecinku)

Cena za usługę dystrybucyjną (zł netto)

FORMULARZ OFERTY

-8-

Razem
(zł)
(koL 3 x
kol. 6) +
(koL 4 x
kol. 7)

Cena za gaz (zł netto)

-7-

Cena
Abonam
jednostk
ent
owa za
(zł/m-c)
gaz
uwzg!ęd
niająca
akcyzę
(zł/kWh)

-6-

(do pięciu
miejsc pc
przecinku)
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VikiuziUk nr 2 do kz K)77l”—J36—l5!I°

)[cc!Wkt rrniy

Oświadczenie wykonawcy
skiadane 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 zamawiajacego
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowość),

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

W

Zamówienia

polegam

na

zasobach

następującego/ych

podmiotu/ów:

nastepujacym zakresie

(wskazać podmiot i okreshć odpowiedni zakres dla wskazaneqo podmiolW.

r.

(miejscowuśĘ. dnia

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawda oraz zostały przedstawone z pełna świadomoscią konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(i niejscowo;ć).

dnia

r.

(padpi;)
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Ziłucniik uJ do siwz KIWI—136—15 I)

Hecząlka iriny

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

1.

Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

(miejscowosć).

dnia

r.

(pudp”t)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
ustawy Pzp (podac majma iasżQsowJnie podstwe

podstawie art

ah. 24 ust. I phi 13-14. w-20

na

podstawie

art.

uSiMy

24

Pip).

ust.

(rn;e];cowosc),

8

wyktuc7wiiu :ąxusrZNJ Lyyrnicn?Jruycłi

tY

Jednocześnie oświadczam, ze w związku z ww. okolicznością
ustawy

podjałem

Pzp

dna

następujące

r.

(poUpt)
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środki

naprawcze:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/łów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, Ij:
(podać pełni n.izwyłfkwy, adres,

„

także w zaleznosci od podmiot”, NIP/PESEL, KRSJCEiDG)

nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mhyscowosć,i,

dnia

r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE H

Oświadczam,

ze

w

stosunku

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

WYKONAWCA:

do

następujqcego/ych

podmiotultów,

podwykonawcq/ami

będącego/ych
;„odac

polna nazwęlflrrnę, adres, a takze w zalosności od pod;nntu: NI PIPESEL, KRS!CEIDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowosć,i,

dnia

r.

(podpis)

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

oraz zostały

przedstawione z

pełną świadomością

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(rnejscowosc)

dnia

r.

(podpis)
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konsekwencji

ZaIc,iiik

pcz;iik

lirą

do

Si\V?

KI 1—23(,—!5; I)

inny

OŚ WIAD CiENIE

oswiaclczzćiiiy. że nie n;skżymy do rlupy kapuIoncj. o któic lilowa w art. 24 ust. pkt 23 t:%tawy Prawo
I”tiblici.iiyuli (l)z. L. 72015 r. 11CL 204 ze iiii.). Ii. W rozumieniu uL,wy L dni.i lo Itiieo 2007 r. o
ochronie koiikuienci i koiisuiiiciitńw (Dz. U. z 2015 r. poz. I

—

/Ji]1o\YiCfl

23 ustawy
l)wiacIczallly 1% należyniy do tej anicj rLipy kapitalowej. o kiticj lilowa \\ art. 24 ust. I
ouhnoiiit
i
kt)rlk[reflUj
Iti
r.
O
2007
ILlit_LI)
rt)!IIOIICflILI
L
(IflHt
tisIaWy
I”Fa\YŁ) /.alllOWiCfl Ihiblicinycli. Ij. W
koiisuniuniow (1)”. U. z 1015 F.. 1)07. I 84). co podmity wyniicnionc ponkc (niIezy pocic illzwy adrey
siedzib)4:

—

rwajfirnta)

Lp.

——

Adres siedzi

—

2
3
4

dni;

F.

))OLIpi. osoby Ll)M)WJJIIII)iWj

rep

—

IlIeOCp(IWe(IlliC

kicIić
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itowi

1 1

k< n awc

(II”

ZiIncznik nr S (10

Wy H

Lp.

„izediniot

\\ rtocortiHo
(I(ISInWy

dostawy w zł

t

SIWI

Kł/ZI”—23h—15/ł9

wykO! innych dosta

Odbiorca

Daw wykoiiania

potwicrdzijacy
i;iłciytc \yyknh1”.niu

—

I
Do każdej (Itistawy wymienionej w wykazie należy (loI!1czyć dowody okreIajce, czy (llisLawy te zo(aly
wykonane w sposóh należyty

(n,h

f

ni rość),

dn

r.

(pot//ii
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