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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej
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art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
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I. .N;izwa ([11111zł) oraz Lidres tzII!izł1YizIjz!CCO

Szec I idawcza Ltikzisiewiez — Instytut Wlokienrnciwa

rz.ezinkzi 5/15
y1—lO. Łódź, I „olskzi
tek 042 C I—(— 101

iks. 042 ą,7”h2C_;N

Rei”ii ti000502.tQ

\Al Ul: „Ł ?4—000—06—ć4

GodzIn oracy: od poitietlzialkii do )izLtktI_ od 730 (10 1510.

II. I”ryb udzielenia zamówienia.

I N inicisze potepowaI1ie pr(iwzl(Izone Je.t \V t!ble przel;iruti iiieoranieztiIlcuo na podstawie ar 39 i uzisi.

ustawy z dnia 2”) stycznia 2001 r. „niwo Zamówień I”uI,licnwua. zwanet dzikj ..iliwa I”ZP oraz iktow

wykonaWczych wydziiiyeli uzi jej podstawie,

2. zakresie nieureiulowzitiyin iitriiejszzi Specyiikiujii Is(otiiycli Warwików Lziniówieiiizi, zwztnzi dalej „„SIWZ”,

zaslosowziiiie luzu i I”P5Y tistawy PZl”.

3. Wzirtou zamowiellizi liii przekraeza równowauttisci kwoty okresloiicj w przepisach wykonawczych

wydanych tui podstawie art. I I ust. 8 ustawy I”ZI”.

lii. Opis przedmiotu zamówienia.

• Przedmiotem zziiiiowicniii jest Przyrzzd do wyznaczania oporu cieplneto i oporu pary wodnej wyrobów

wlókienniczyeb w wymitań normy I”N—EN ISO 11992:2014—11 speliiizijiiey p;irametiy techniczne

określone w zzilac,.iiikti lir I A do SIWZ.

)„uyrzad zwany pocz!c sic zaizolowana cieplnie plyii i wysiupujzicy pod ory1inzllnzi nazwa Sweaiing guarded

iKliplite l)re”IlaezolY jest wyzihiczailia opoiii clen?neeo 1 oporu uir udnej Wyrobów wlókcnniczycli

„c,,dnie z nwioda I,zitlzinizt opyana W nt”riiiie l”—l N ISO I I0ą2:2011— I ITeL(ylia — Wyyaaczaitie

wl,isciwoui iolotdciiiycli l”tiiniar t”poi”u cieplnego i oporu pal) Wodnej w warunkach tintu ustaIoneo

metoda pocicej sic zaizolowzitici ciepiue plyiyr.
konstrukcja przyrzzidu powinni umożliwiać umieszczenie pzyrzadu w komorze kliniiiiyci.nej ° przesirzeti

roboczej: szerokosu — 20 cni x rąebokosu — (5 Ł li N uysokosc 120 ciii. w kIura 2l(”patrz(”ne jeI

Lziborz,todwii l\\

Koz.wiaz;iiiie kiiiistrukcyjne phi l)0fl1lflflyYun LII> I1HiIFi oporu pan wodnej i 0110Cl! ciupki lit)Wi!ill) telI:ic

WynitezillizI (IjliSziliC W Iltirluic PN—IN ISO I 1002:1014_ I i pcłniciiie wyi,iawn”i powililn bc zadeklarowane

pr/ci dosiawct priyuidti.

l”onadto konstrukcia pr;yrzzidt powinna zapewniac:

— kontrolowany pizeplyw strumienia powieirzzt nad plyti polluarowzl.

— poniziry dla próbek o zl”zTlicowwlej erubości lączilie z il]ziksyiuzill]:I grubościa 00 Wili,

— elekironiczne i manualne ustawienie wysokosci 1yiy iiezbedne dla dokladiiego ustawienia

pzirzimetrow testu.

Oprogramowanie tiloiniorujace pi”zehiLH3 pomiaru powinno:

— posiadać iiitidtily dla procedur wyznaeyaiiia Ret ( oper cieplny) i Ret ( opór pary wodne)

— oiitożliwzac atitolnityczi,e zzidawzinie warunków klintai\ czoyeli ( teinpenitui;i i predke.sć przeplywu

powietrza) i ininulorowzimlie „(kle/as poilialu

— iiiilnhll%.%allie \%:il!OC )lritetry\ Rei i Ret modczLs poiiiiru C przel”ie Wir:oci W peizzc /i,Ir:l:l W

ezziszu wykonywania )OhllLRI — itl iuziiiitzuOwinie uzi W ykresieL

— zhierziiiir rlaiiyeh z poull:nw. wknanEe zuianyci i”Iiizezeń j el: ziiuliiwztcje

l)oauszcj:i sic tir,”zidzczia io.siiowziziie rozuiiimaize piko urzidzenia \YYk(lIiOIe przez d,,wolmych piiiducent,w

pr/y zle:Iowimiit ideiycziiyc!i LIII Iells/\ eb piIrzlileir(”u ICcliliczfl\cil i wzuloruw UzysI>W cli.
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Zaiiiawiajacy \yyIIiIZiI iby wykonawca zipewitil serwis techniczny, gwarancje oraz yraz z uuidzeiiiein

(IO8t:lrczył tlktiinentacie techniczna. Wykoii;iwca zobowiaziny jest do przeszkolenia )rtcowlików

fliitwiiijiicego.

Warunki w;irancji: Wykonawca udzieli cn n;ijinniej 12—niicsi”cziiej gwarancji na przedmiot zlmnwienhii.

Wirujiki serwisu: Wykonawca zapewni czaN reakcji serwisowej ue (Iłu/s/y nn Sdni od noinenlu zŁ-loszenini

wady

2. ykoiiycni tub nyi;izniuly est zrealizować ?niluiÓ\yieiiie ui;i zasadach i warunkach opisanych \Yt wiorze tu?1li)Wy

lnIIln\yFaUyIl) Zniliicziiik uirb diu Sl\V7..

I. \\1;iIn lo\yIiik Znuluu\yjeń CI”\ 38 (Itl OO OO—S.Spiic (nulioratorini. optyczny i precyzyjny (z wyjnuik;eiii
sikInuiiejo).

4. !aniiuwiiijiucy nie dopuszcza urnA woci sklnudiiii,i olcil cze”ciowych.

3. Zarnnuwiajacy nie dopuszcza mozliwoci skIadinini oWrt wariantowych.

tu Zamntwiajnucy nie przewiduje możliwosci udzicleii ic zamówień. o których iwina wart. (u7 usL I pkt 7.

IV. Termin wykojiauiui za niówieiiia.

Zaniawintiacy wyillaga realizacji zamowlenia w lciuiunic — ile ji nici niż di) (lilia 31.10.20V) r.

Y. %Varunki udziału w posltpowaniu.

I. O udzielenie zamówienia li)Otii uliieLtac SIC Wy”koutwc. którzy:

I ) ile podlecaja wykluczeniu;

2) spelninupi warunk udziału w postepo yan iti dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej (Izialalnosci zawodowej:

Zniuuawiajaey nie stilwia warunku w tym miki-esic

li) sytuacji ekonomicznej lub flnanstuwcj

Zamawiający nie sUwia warunku w tym zakresie

c) zdolności technicznej lut) znlwodo%ej

Zamawiający uzna warunek za spelniony jeżeli wykonawca wykaże. że:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem termillu sk ladania oFert. a jeśli okres prowadzeiua

tłAalalumści jest krótszy— w tym okresie. wykoimi należycie co Intilnhlie! jedna dostawe Puyrzadu
ilu wynmeziuiuii opofli cieplnego i 0110W pary wodnej wyrobów wlókieumiezycli o wartości co

naj mniej 200 000,01) zI h ru Ib.

2. /:llluiwiajacy noże, na każdym etapie flO5t9flOWilflhii. tIzniIc, że wykonawca nie posiada wymag;niyclu zdolności.

cieli zaangażowanie zasobw technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne priedewtięcia
ospodareze wykonawcy noże mieć uiee;ulywny wplw na realizacje zuuówienia.

I. Wykonawca noże w celo potwierdzenia spelniania warunków. o których mowa w rozdz. V. 1. 1) lii. h—c
niniejszej 81W! W stosownych sylnnici;ucli oraz w otln:esieiiiiu do konkretnego zamówieniu, lub ego ciesci,
polegac na zdolnuusciacij technicznych lub zawolowycli limb sytuacji flnansowej lub ckoumiiiiczuiej innych

podmioww_ uiezukmnue od cliuurtkicnu p:”awnego nieme cli eo / nilu iosuutkow prawnych.

4. Zain;iwiuijaey jednoczesnie ilu :orniuje. iz ..stosowna s ttiulcja” o której mowa w pkt I u ystnupi wyłaczuiie w

przypadku kiedy:

1) Wykonawca. który połeza na zdolnościach lub s tuacji iunch podmiotów udowodni 2;mntumwlajacei:ltL ze

reuluzuiac zainówiene. bedzie dysponownuł niczhedn\ ni zasobanii iyclt podnuotów. w zczcgoluiosci

przedsiawiajac znlinwiazanie tych podiniotow do odeania IflU (10 dyiozycju iuezlieduiyca ilsuihow na

potrzeby realizacji zaiflowienia.

2) Luntuzuw;:mjac oceni, czy udostepn:uae wykon;wcy przez inne podi:uuoly zdolnose; iechniczne lub

„nuwndwe lub cni sytuacuul linanowu lub ekouiounmcy;ia. pozwmlaia na wyka,ine przez nykouiance

.spenllaniit narujików udziałti w pt)slLpow;untu oraz zbada. e lic zacwHti.a wonec lego

;iuidui;:otu podstawy xn kluczenia, O Rioryeli Ilona tri. 24 usł. I pkt 11 --23.

) \\ od:iiesieuuiu do yartnI:ko\y doiycz:ucycii n-kszialcenia. kyntiiOkaejzu\yoduny\cln liii inosnaoczilliu.
wyktunawcy nogi poieić na zdoliunsczucli innych podniiuutnw_ iel poihmioiy je zrealuztuin: rohoiy

hodowlane uli tuslugi, do realizacji kuóu)clm te zdołnuscu s wyniagaule.
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„. Wykooaycy bun \yl10lii}C uhieuau SiL O tidzieleiiie ziilii()Wieliia. W LiLio ir/.ypadku \YVk)Iiawcy (Istilbiwiaja

pcliioiiiocntka do reprezei)to\yaiiiii LII w )OstcpOWiIH1i ° udzielenie ZiiiIiO\Vicliii Ulbo rcpr(/_ellt(iWaIila w

posiepo\YaniO i Za\yalCii [iino\yy iY Spit\yie Yii1i0\Yiciliii ptiblicznc”,o.

Pelnolnociiict\yo \V torniie pisennej (oryuinal Itib kopiii potwieidzoiin 21 zgodność z orywiialein pizez

notar[ozii) milczy (IoIiczye do olćiiy.
6. \k przypadku wykoiriwcow \yspolnie nbieu”(jacycll sic o udzielenie zohIówiciIia, warunki określone

u phi. 1.2) lit. b—c intisi speliiiac cv nipnniej etlcn wykonawca sainodzieliiie hi!, wszyscy wykonawcy lacziiie.

Va. ZaimiWiij;!cy lik 1irźcwidiijt wykluczenia Wykonawcy un pwbitawie art. 24 ust_5 u(awy I”Zt”.

\!J Yykaz c)%yin(iezeIi lub dliLiiiiieiiti”fl%. p hyitrdzaac cli pełniaiiie w;-irtinkńw udziilii w postepowuniu
oraz brak pcidst;tw wykluczenia.

I. l)o o:erty każdy wykonawca nthi dolaciyć aktualne mi tizien skladania okr” owi;,dczcnja u zikree

wiazaiiym W iakic,iiikti tir 2 I 3 do SIWZ. Iniormacie zawarte w owiidczeiiiach hetLi stioowiu wtepne
potwierdzenie. ze wykonawca nie podleua wyk Iuczeiii tj oraz spełnia warunki udz:alu W posiepowaniu.

2. W puypadku wpńIneuo obiecani, sic O zaiiiowienie przez wykonawców o\wiadczenia o których IliOwa W

roztli.. VI. I niiiiejsze lW/. skłatla kaidy z wykoniwców wspoirtie uliieuaacycli SIC O ZILIIIOWICOIC.

Oswiadczeiiia te Illaja poiwerdzic spełnianie warunków tidziiłu w postepowanio, brak pod tiw wykluczenia

w zakresie, w którym kaidy z wykonawców wykizuie spełnianie warunków udziału w poepowaniu. biak

podstaw wykluczenia.

3. Ziniawitpicy żidi aby, wykonawca. który zaniieui powierzyć wykonanie uzcei ziiii(wienii
podwykonawcom, w celu wykazania braku isi nieiiia wobec nich podstw wykluczenia z utłzialu W

postepowin i u za ni ieśc ił in formacje o tych podwykonawcach.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spcliiieii ia — W zakresie, w jak im powołuje się na ich zasoby — warunków udziału w

postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmuil acłi.

5 Je id i wykonawca poleci na zasobach lub syttiacj i podmiotu trzeciego, przedstawi zi,bowiazmie lego
p.i)dmlt)iti.

6. Ziiiiawiijacy pized udzielenieiii zainwienia. wezwie wykori,iwcc. kióreuo ofert, zosiiut iiijw\żej oceniona.

tki inwena W Wy/iiic/tiiiuIii. nic Liótszyin iii S dni. ierniiliie aktualincEj nt dzieii zlozcina nastcpujcycii
oswiadczen lub doku” neotow

I ) Odpis z właściwego reicsiru lub z ceatraliit-i ewidencji nłormacji o dziaialności cospodirezej, jeżeli
odrebne przepisy \C\ flwal wpsu do rujesi co lub ewulciwi. u celu poi wicrtłztiiiit braki” podstaw dv

wyk!uczciu,i iii podsiaw ic o in. 24 List, 1 pkt I ustawy 171”

2) \ykaz dosiaw . a w przy;xitiku swiadczeń okresnu ych kb ciaciycłi rowilież wyknnywinych. w okresie

osiitnicii 3 lal przed upE\ wenl teniiiou składania ojcu. je/el. okrc prowadzenia działalności jest króbzy
w iylii okresie, wrazi potlanicin ulu wtfloci, przeilinioit;. dat wyktuiiinit i podmiouow. na rzecz klol3t )

dostawy zost.t!y wykonane, uraz załaczciicni dowtudtuw określajacych c/y te dostawy z.osLLły wykonane

łub s wykonywane iialezyuie, sporzadzoneo zgodnie z zulaczoik jem nr 5 do SIW!.
Dowodami potwierdiajacyiiu czy dostawy ztustd \%ykolia:ie uia!ezycie sa;

— rclereiwjc t,adz i lilie dokumen!y wystawione piez podmiot, na rzecz ktorcgo dostawy były
wykonywane, a w przypadku świadczen okresowych lub ciaułyulu sa wykonywane.

Jczeli z uzasadnionej przyczyny tu obiektywnym charakterze Wykonawca niejest w stanie uzyskać tych
dokumentów, Wykonawca składa (iświadzelie.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciułycli nadał wykonywanych rc!L”rcncie b,dż inne
dokuiuciity llotWicrdia aLe ich naiezytc wykonywao je powinny być wydane nic wcześniej niż 3
Iniesice przed uplyweln terminu składania oFert.

3) Dokumentów (11)13 c/Iic\cIi podiiiii!u trzeciego, w cclii wykizania braku usłnlenri wobec niego iodstaw

wykluczenia oraz spełnienia. w zakresie, w jakim wykonawca powołuje sic na eut zasoby. wirulikow

udziału w floStupoWnhiu —jezeli \%ykonawci poleci ii z;stiliicli iotiiooti trzccicLo

Jezel \yykonanca nia siedzihL” lub miejsce niuniczkania poz. tentoim I(zeczyios1,uiliic l”olsk;cj. z;tua;;rt

tk;;iieuttu. o khryiii mina W ;ik (Li). składu dikunicni Iti!, dtduniei”y wystawione \%• kaju n któn”ii nia
sEcdzubc ub ncjsce z,oii;ca”kauuia potwcidzaj!ce odpow:cdnio, że:

I ) nic oiwolo ego likwidaci in nie oclosiono o padloią i. wyaiwiony nic wcześniej uhk 6 miesięcy przed
upl”wew IL”rninti .kładania oert.

W kino i,iejsra zaiiyesykn;in o-loby lub w kret, w kińrm wykoniwc. ma ieoyihe lit) riiehce
ziiiieszkaii;i, inc wyd ue sIc tlokt:nucntow, o ktorycli mowa noW\:zci. z;iSiLptije sic je (lt)ktlileOtciI
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zawierajacylli odpowiednio OWia(lczenie \yykOrIl\ycy, ze wsk(/aIiiclii osoby albo osóli iiprawiuonycii (ID

WiD Iel)re/.elltileji, LII) 0wfll(lczeIl(e osoby. ktuiei iioktiiiieiii uwiJ dotyczyć, zlo,oiie J)Iz.tSI l)OLiiFiuszefli lub
przed orcaliein Sa(łowyiii, Zi(IluhIiLstIileyiiiyIlI albo orcaiieiii s:iiuorzadu zawodoweco lub gospotIirczeco
\Yl;eci\yyiu ze wzJedti na siedżibs lub miejsce zaiiiieszkaiiia wykonawcy lub iiiejsce zain;tszkinia tej

osoby. Ueriiiiii okreloiiy Po\yY/tl stosilie sic.

7. Wykonawca W terIlilIlit 3 (liii 1)11 (Ifl!iI zlillileszeztilla na sIrolile iIitenlctowei iiilonii:icji, o które1 lilo\k,I W lIt.

86 til. ) ustawy I”Zl”. przekiże zuiiWiiceniLt tiswittiuzenie O iiiyiiileżiiosei lub biakti lu”y!);iJeznoei dii

ki siniej rupy kupitilowLi, (I kiórej iniiwi W art. 24 ul. I plt 23 ustawy 11711 Wraz ze ziozeiiieiii
osWiitk,eiii;i, wtoitiweji Hoże irzeiisiawić dO\oiiy ze ioyiijaiiii Z innyIii wykonawci nie prowadzi lo

zikloeeni;i konkurencji w msle1iowiiiii O uidzieleiiie zliuI\yienI:u Wzór oswiitiezeiii, stanowi zilieznik lir 4

do Si\Z

8 W zakresie „Ue ureculowtiiyiu SI\k Z. ;astosowiiiiie nli;i przepisy mzpoizadzeiiia Mirtislri ko;wniu z dnia 26
lipca 206 r. W sprawie rodzijow d wmentow uklei] no/e 7;udac ziuliwlIjicy od wykonawcy w
puswpowaii iti ti tid/iCICOiC ilO\k lenia (I L”. U. Z 20 IIi r. po?. 1126).

1) Jeżeli wykoiiawca ile zloży owiadczen, O kioiycli mowa w rozdz. V I. I . niniej5zcj 51 W! oswiack,en lub

tioktiinentuw potwlerdzuil!eych okoliezntisc” o klóicb mowa w art. ust. I t:stiwy P71” lub umycIu

(lukuinelitoW iiiezliediiyeli do przeprowidzeiui, poslcpowaiua. oswiadczenia lub tlokunieniy si niekompletne.
ziwieliji biedy lub budzi wskazane prze” zIInaWilJ;iue”o watpl:woici. fluUaWiIIe3” We/\Vie do UJ „ltiżeiiia,

uzupelnien „ popriiXyienI W teiin lnie przez siebie w1izunyni. chyba ze minio ich z lożen ii oWrim wykonawcy

potiierii;thy odrzuceniu albo kun ieeziue byloby uniewaznienie pOstypOWInII.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zmniawiijeeio z Wykonawcami oraz przek.ttywani:i

(iiiyia(IeZCń i (I0I,UfllCUtóW, a także wskizank Osól) iipniwuiouycli do porozunlicwaiuia się Z Wykouawcanii.

Wszelkie ziwiadoiuienii, oświadczenia, \4n1()ski oraz inFormacje Zmiawiajacy oraz Wykonawcy mora
przekazy\yie pisemnie. taksem lub tirowi elekt roci iezni, in wyjatkicni olerty oraz uiiioWy dla których
dopuszczalna jest lorina pisemna. Jedtioc,esiuie /aniziwiaiacy przyponiina, ze zgotiiiie z * 14 ust. 4
Romyporzadzenia Ministra Rozwoju z26 lipca 20 lo roku w sprawie rodzajów dokuinentow jakich nutrie żadać

zliIiiwauaey (...) oiwiadczenia i doikutiieiuty wyIllienioile w rozdziale VI niniejszej SIW! (również w
przypadku ich ziożena w wyniku we/walni o którym nowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pil”) liloca bye
powiadczane za zcoidnosc z oiyrinalein W lorinie psemwi lub w (ornie elektronicznej

2. W korespotideimej i kierowanej (10 Zumawiajactnw Wykonawca winien poshticiwie sit nunlereiii sprawy

okresionyrii W SIW/.

1. Zawiadomienia, oświadczenia, XVI) osk oraz in lornuacje przekazywane przez Wykomiawce pisemnil ie winny
u sk Jadane na adres: Sieć I hidawcza Lok,siewie, — Instytut Włókiennictwa, ul brzeziński 5/j 5 42103

I ód,, /AimnówieIi ia Pubiiczue.

1. !iwiitJi>iiiieiiii, OiwiidezeniL, wnioski oraz inlbrmiucje przekazywane przez Wykonawce droga
elekironiuzna winny być kierowane na adres: i li Xcme”i lir: wital/pI „ a flukse,ii nii itr (42) 61 63 I 90.

zaw iationieiii;t, oświadczenia, wnioski oraz inhiirmuacje przekazane zL poniocą Iiksu lub w Imime
elekironiciuej wynileajli na żadanie kazdej ze stromi. iiiezwhoeziiego potwierdzeni liktu cli otrzymani,

6. Wykonawca inozc zwrucić sic tki Zirniuwiajacego O wyjasmnenie tresem SIW!.

7. iczehi wniosek ii u maśniemile liesci SIWI wplynie do /ll:iawlaiacegl) ile pnitJ niz do końca dnia.
W ktoryin uplywi polowi teruimiti skladaimia omleri l;mmmiaw:itaey tidzieb wyjaniei! nwzwioe,iuie jethiiik luc

OOJIiiej miii ni 2 diii przed uphweumm termnu skhidaiiii ()Lfl. jeżeli wniosek ° wy jasniemiie Iresci SI\ /

wptXmlc JiO uplXw me Ittiii uu ° kton-mn now pow\ zq ltd dot\e,X L (l”iLIOOX( bi w\ 15111cl / iiii LXXIII CX

ibl/c udzielie wyjaniei1 albo pozolawić W nio.ek bez rozpoznania. Zuniawiiijaey zailiieśe wyjLs!iienia na

troiiie nteruetowej, na ktorej udostcpnt)miti SIW/.

8 l”rzedbim,eme Lermiiuti skItd:miiia olert ue wplwt ii biec terminu składania \Ynioskti, O ktryni liloWi W

rozdz. yTJ 6 n:mejszej SI\\/

9. \k przepadku rnzlUeżnnśej ;io;ilicthiy treseia ninieJszej SIWI. 1 treeaL iidzieloneli odptiw ietl,i. jako

obowiazri;aei należy przyjae ue,U pisma ziwierijieerl) późniejsze oswi,ttlezcn;e /im:iwhijicrro.

10. /imawiajiey nie prze\Vide9e Zw olan:t zebr:in:i V yk onawel Iw

II. Ostibimi uuliXynlouym: przez /tl1)I\YiijteLito) Li,) piiwzumiewiuit sic / V 3koiutwe,iuii st

— „yIalroir,att Pioitrtisysk:Ę \hiehał Kul:iko\Xski
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VIII. YyIl1aĘaIlhi ŁIotyczjce %yHdilJIIl.

\Y llii)JciSz\”Ill 08tĘp0\Yil)itl Zai awiajacy lik \\„yll lii \y iwieiHa \yatliuiu.

I\. ierinin Z%YiąZOlliLl olertI?.

I M”ykonayea bcdzLe z\yiazałly oferta przez okres 30 diii. iee terniiiiti ZWia?inia oferta rt)zpoczyiiit siC \VeIZ

[lplywcn) terilliilil sklatlaitia olert. (iii. 85 tisi. 5 tIsiawy „71”).

2. Wykonawca I11iXC )rzc(fłtiżyc tcriuiii /\Yi ?iilili oferta, iti i7iS te/beCIli) do zawarcia [liliOWY iH)LlViLli)it
lub 11,1 \yi)i(lsek łaIliaWiiilacCŁi.4), ZI”i11, 2e !alli.iWl,iliic\” ii)Ozt” lvi Lo raz, CLi ili4lliiliCi iii3 Cliii pizcil LlplYWeili

Icriiiiiiii zyi;tiiii;i olerla, zwinek se tki \k ykonii\yciny li \y\”ii/LfliL ioily i1 pried1uzenie let_ti IU1iiiilltl 1)

(l/iiiC/)II okres lic Liiu;;y elnik dz Cifl ciii.

3. ( )duiow;i wyra/elid /tLt)dY Clii prediuenie tenhlinu /Wiii/iiillii OtCfli! iw powotluic ulIiiiY \YIdiLIl1i.

1 I”uecl iLl.ellie terminu /wiii/iiiiiii oferta C%I (It)ILi/CzZiiile tylko z IeLinOCZeSnynl prle(liLlienienl okresu
U”zt2lltlcl wadium albo. jeżeli ule et to iuiiizliwie. i Wniesieliuemfl IlOWeWI \yaLiiUnI na pricdltizoiiy okres
zwi;inimlia ulena. Jeżeli przedluzenie tcrmniiiu zwiz:iilma otćiIa dokonywane jest xi wyborze oferty

iujkorzy”a li iesłei. ohowiwek wnesten:a ntr\ eto wadium lub lego przedlLiżena dotyczy jedynie

Wykonawcy. którego otbrtii zra!i w brana jako iiijkorzystniejszzi

X. Opis sposobu przyotuiwyw ania ofert.

I. Oićrlii mijusi zawierac fliVttUCiCC osWiatiCzeiliii titikuiiie,ily

I ) \yypclnhims formularz ofertowy sporzitizomiy i wyl%oriyslunieln wzoru Miini)WiiiCcgu) lailącznik nr I
LII) 81 Wł. zawieriilacy w szczeĘóInosci wskazanie t,lćrowaueio przedmiotu zaiiióU clili, hienia cemie

okiitiwi brutto, zobL)Wiiiflhihie dotyczace (eiiiiiuiu realizacji zalutiwiellil, \iiruilkow platuoei.
ikeeptieje wszystkich postalioWień 81W! i wzoru Ulil0W bez. zastrzeżeii, a takie im lbrmmiicjc któr;i
ezbe ziimllt)wielhla Wykomniwct zimuliem Li powierzyu pidwykoiyiwey

2) oswiidczeiiie o speliiieniu warunków udzimIu W pustepowaniu
—

Zalącznik nr 2

3) oWiadcZeulie o braku podstaw do wkluczenia Zak!cznik nr 3

4) pelmiomoenietwo do reprezentowania w kolnt\% ey, o le okrte sk lada pelmiomocnuk

5) zhiowiazniie liL)dflhitllli trzeciego
— cieli wykonawca polewi na zasobach lub sytuacji podmiotu

trzeciew.
2. Okna musi być uiiipisiiwt wjezyku polskim, Cia lnaszynie dci ł5iiiliZt. koluputerze lub inną trw;ihi, I czytelna

lechnika Oraz podpisma przez oxobe(y) tipow;eihiomla do reprezentowania Wykonawcy na zewnairz
I 2iCiiieiuillii zobowiazań U Uysokoei odpowiadiijacej cenie oierty.

3. W pr/ypadkLl podpisania olcrty oraz posWiiuiczeil ni a zgodnosć z orygina lem kopii dokumentów przez

osobe mliewymieilioula w doktiuueiicie re)esumimcyinynl (ewidencyjnyni) Wykonawcy nale/\ do ciheuly

tloi;iezye stosowne pelnoinocnictwo U oryelnale lub kopii poswitdczone notarialiiie.

4. I )oktimeiimy sporzadzone w jezyku obcym są składane riz z I lumuliczeutienu na jezyk polski

S. ykoiiawca nt prawo zloŻyć tylko jedmi;i oknu. Złożenie \ylckszel liczby ofert spow odimje odrzucenie
wszystkich oluri zhuizonych przez (IiiilLLO ĘĘ ykoiian c.

(i Irce „lo,onej oleny alusi idpowiatlac treści 8! W!

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przyzotowaulem i zlożeweiti ole1y

5 !aleca sk, ak hajda zapisana sirona otC!i\ byki poiiiiilierowana kcilujny:ni iluiiieiailii .acaku nicea widz z

zilie,itikami byki w trwai\ spuisob ze soki pol.ietoiia (iii). zhnuiowauia. zszyta unieuiitiilwiijac ej sIiillOistna

dekonupletucjek oraz zawerala si)iS treci

9. I”uiwk lub zmuiimuy (równibt przy uzYciti koiekliiri) W ofercie. po\yinny be parlowane WlislloreCztliC

przez tisobe podpisetimeim oteite.

10. (Hemie liilez” w zilknuete konei-ee siethzbie łaalaw lalaceso I oziakowac w nasmepuiiiey saoaohi:

% meć I hidmweza Luktsiew cz — Instytut W lok umllikr.wa. ul I rzezińska S I 5. L)2 103 Łótlz

iuriz u,u);ilr.”(ila ukiuliscol:

I”rirzd Lii) %VVZflimC1.iuiifl oporu cieplIIc1u) I tiporll pary wodnej i robó%% wlńkieniiiczyclt
wymnimń iiorrny i”N—lr\ ISO L 1092:2014—11.”

Z dopiskiem „,iuie otwienuć przetl dmilem 30.05.2(119 r. do godz. 11.00”
i opatrzye nazwa i ukikl:idny;u mdmescmn Wykouiawey
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II. ZnI\yiapIey olorinuje, iż Zs)(lflie Z art. X \V Zw. Z itl. 91) 08t. 3 WLii\yV PZI oźurty składane w I)OSkP0\yafliu

O 7.OU \V1C111C pllł)lic/Ilt s;i j;i\ync i O(łICE”.iijI i.I(It)stLIiiiicliii.I od chyiIi cli otwarcia, z w\}itkicnl alormacij
stmowiacych la)ciilnicc pr/cdsiLtbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia In kwitliiii IQ3 r. o zwalczmiu
nieuczciwej konkureticti (L)z. U. z 2003 r. Nr 53 poz 1503 z późn. zm.), jeIi Wykonawca w teriiiiiiie

skulania ołert zislI1cel, ze oc iiioe;i one być udostępinane jednoczesnie wykizal, iż zastrzeżone

Iott)rllHlt3e stiIl1O\Hi Iaicnlnlcc przeilsicinorstwa.

12. Zanhuwiiijacy ziilcca, IIiy imiłoiiiituje /isti7eżoIie, aLo lijc”iuiiica pizedsicłiiorslwa był)” przez Wykonawec

zlozoiic \ oddzielnej We\ynclr/nej kopcicie z oznakowaniem „,taeinnica przudsiebiorstwa””, Liki spicie
(zszyte) oddzielnie od pozosilycłi ;iwiiycli cleiiiciitow okny. Brak e(I zilaczilego wsI izania, które
ililorTimeje SiITIIIW1U iiIjLIiiuiICc przcdslcbiorsiwL oziiiuczac bedzic, ze wszelkie oswiadczciiuii z,iswiadczciuia

składane w irukcie iuin,cszco iosicpowaiuia si jziwiue bez zasIrz.eżcii.

13. Ziisirzezenic inInrmiici, klnie nic st;iiiowma tajemnicy przedsiybiorstwa w rozum nin ustawy o zwalczaniu
nielicie wej konk Lirelic j bulik irikiownnc, jako bezskuteczne i skutkować hidzic zgodnie z uchwała SN z
20 października 2005 (7cIIia. III CLI” 74/05) mcii odtiinmemiicin.

4. 7;mmnmwiajacy in ormnue, ze w przypadku kiedy wykonawca otrzyin;t od niego wezwanie w I rybie ali. 90

usl;iwy Pil”, t zlozone przez nIcLI wyjasmiicnia i/lub dowody staiioWić będa IajemnhlmcĘ pmzedsbomsiwu w

ru)zumiiienmLm ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkureiiuii Wykonawcy bedzic przysługiwało łiriu o

zT,trz.czciiii ich jiko I:ijcmnnicl lirzcclsicllinmst\yi. Przedlllioto\ye yisIizeżenie z.aIltl\yia!LCy Lizmia za skuteczne
\Y\”ł:iC/fl2t W iyitliicfl k leti)” \Yykoiiawca I)()FOCZ si2i1)c() /asIIŹ.eZLJIUJ. jcdi)ocztsiiic y\”ki/L, iż IJmL

in orni:icJe LiIiowi:i tajemnice przcdsidiiomstwa.

Ii. Wykonawca może wprowadzić zmiany. popr:iwk L niodylik.mcjc i uzupełnienia do zlozonej oleoy pod
waruitkiein. ze iam:lwn4acy oimyynia pisellilie zawiadomienie o wprowadzeniu iimiiiii przed tenhiiiiciii

składum,ia Ofert. Powiadomienie cm wprowadzeniu zmian musi kc zlożone wg takich sam,iyeh zasad, iak
kład:tiui okna tj. w kolxrcic odjiowietliiio cizimakowanci napisem ..„.MIANA”. koperty o;iiiic/one
‚.ZM I ANN 7Ost:luIa ot\ arie przy olwier;mniu oleiny Wykonawcy. któm wpuciwatlził 7111 iam]y po stwierdzeniu

poprI\y1k)ei procedury tlokcmnywiniii łimlian. zchtanht dolaezone (10 olein3”.

Ib. \Ykoisiwea Oma prawo przed upływem leoninu składania ulen nycokić ac / postepowan t poprzez zlożeimie

pisenmego pLiwmidoiniciii:L. wediuu tych samych zasad jak wprowadianie ziman i poprawek z nipiseili na
kopercie .\\ YC( H A \ II . kcipcoy L,znakcn\ arie w (cn sposob beda otwierane w pierwszej NoIcimic)scu po

potwierdzeniu poprawiosu I postcpowamlia Wykonawcy oraz z.odi,osci ze złozonymi oleinami. koperty olei

wycol\ \%ailycli liii bcda om eramic.

17. I)o pizeliuzcimia na „IN w;trlosci wskazanci w dokumentach iłcuomiych lid I1ot erdzenie spełniania
uamL:mikó\4 udzi,lu w pinac1Mnyiiiiu wyra2omic w walutach iomiych mi PLN. /.aoiawiajacy lrz)jmnie sredimm
kurs publikowmny nrzcz Narodowy Ilimnk I”olski z dnia wszczecia IlosicPowanh.

I 8. ( )Ibrla której I mysć nic licdzie oIpow adac lresei S \ 7. z zislrie2cniem an. 87 tist. 2 Tlkt 3 ustawy P/l”
zA,slanic odrziuconi (art. X) um. I pkt 2 ustany „ił”). \kszclkie nicjilsnosci i obiekcje (IL)IYU/itUc mreci zimpisow
w SI\k J nakzy zaicni wyasnmc I. /aiihlwiajac\ ni przed meriiiricmu sklad:ooa ciłcil w Lr be puc id,”iaiiyn w
roydiaIe \ II mnnmcjszc Sl\k L. I”rzcpis Lusta%y)” P/l” ue irzcwicłiia neeocjacjl warunkow udzielenia
Z.liilOViCiilii. XV Iynu ZiliO\X 1rtijtktU umflO\V. lLnhi;uie ol\yarcia olcit.

NI. 11iejsce i termin składaniu i otwarcia oreri.

I . I )knL n;iłczy złozyć u siedź ibie Zainawiajaceso: sieć Badawcza Lukasiewicz — ln%tytnt Włókiennictwu
nI. Brzeziński 5/15, 92—103 Łódź, sekretariat I piętro. xy Icnimunie cło dnia 30.05.2019 r. godz. 10:00.

2. r)ecydujice znaczenie dla („celty zac łiowania tcrmnittu składania olcrt na data i godziiia wpływu oferty tłu
flionuwiijaceo, a nie dal:L jej w\słaliua pr/es) ka pocztowa czy kurierską.

3. C )lćrii złozona po terminie wskazan mn n rozdz XI I niniejszej SIW/ zostanie !wflcomua i_godnie z
iasadouii okrcslonyno wart. 84 ust. J tusta\y ł/ł

4 C )twarcme okn i iastipI W 5 edzihie łaman ajiccgo IV (hun 30.05.2019 r. o godzinie 11.00.

5 ()tniurcic otul jest jawne

6. Podczas otwamcia otćrt Zaimiawiajacy uklei” ta iotbrnmacje, o któi)cfu nowa y aii. X6 ust. 4 ustawy ł”/ł”

7. Niezwłocznie 110 otwarciu olert zaniawiaacy zainłesci na stroni
Jutip:i/uncaw”ldzjizaiiiyiinipohliuziic imulorniacje dotyczace:

a) kwoty.jaki zannclya przeznaczyć na słinamusowaiuie z:Ln1owicnia

11) lrin oraz adresów wykomiawcow. którzy złożyli ołcrty w terminie:

c) ceny. terminu wykoitamna zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatnosci zawartych w ofertach.
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XII. Opis sposcibti ()l)IiCZiIIIIiI flity.

Wykonaea tikttsla cerIc reali icji niiiiówienii lOprZCZ W5k1(/IiIJC \y loimolarzu OitiIowyiii hpOrłi{Iz01y111

\yk \yzor[I si;iIIo\y;)ceio Zał:e,.iiiki nr I cło iWZ licziwi ceny olertowuj brutio 2reIliz.Icje pryediniotc

7dITI()\\ eoli.

2. hicz li cclii okriowa brotio 101151 OW/LICIIOLIC \y5/VMLIC ko:zty zwiiłaiW Z relli/ICG1 ynjcdiyoiii

z:!nltIw!tilic Z0(lIie Z tipi:UlU przcdiiuotu Zje) V;i.l)Ia tiliz \VZt)ICIII LInIOWY tikreIoityio w nEnckytj IWZ.

(eny 10115/i Iiy pod inc wyliczone w zaokrILlenio oo (Iwoca miejsc p przt:ciL (zasadi zuikriUeiiii —
plik/tj S iiilcty kOlictONkt ponuilic. P()Y.I I UWite 5 iiilezy ziokrilic W LirL)

1. („cna otLih \yil)l1i być uyrion( W iltilycli polskich („IN).

5. iczel W poslcpowan Iti ziożona l)c(lzic ()ltkII. której \Y hur rowadćilb cm powtcnii II /IIn1iWntjiCeio

olloWli/kLi iotliIk<,wcitt zgodnie / przt1hanii O podatku cid towarów i uslotk zantawilbicy w celo oceny

lik ej olchy dol c/y dct pizedsiiwioncj W lIC) ceny podatek od Iciwarow I usitig, który nialby ()bowiizek

rozliczyć zwiclnie z lymi przepisami. W takim przypadku Wykonawci, skiida1ac tilerle, jest zobligowany
pwnlormowić zin1awlijaceiO, Ze wyhor ego olćriy l)ęd/iC prowadzić (10 powstititit Ii zainawlijącego

ohowi,zko podatkowego, wsktzujic iiizwc rodzai towaru, którew dostawa bedzie prowadzić do jego

powstania, Oraz wskizujac ich warltrć bez kwoty podatku

XIII. Opis kryteriów, którymi zaiii:iwi;ijaey będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem

wa tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Za oIatc najkorzystniejsza zost:inle uznani olcha zitwieiIjaea najkorzytniepzy bilans punktów

w kryteriach:

- (ena (Cc)- („0 %

— (;w:iniiicja (CJ— 10

- Senyis ((s) — 15 %

— „lcrniiii realizacji zamówienia (Ci) — 15

2. Opis kryteriów oceny okrty.
Do kazdeco z kryteriów została przypisana waet okrwiont odziałem procentowyiti

Zamtwiajaey bedzie oceniał elementy oterty odpowiadaiace kryteriom, przy czyimi kazde kryterium

podlegać bedzie ocenie punklo\wł oparli o pcmi?ej podane zasady piyynama IMinktów.

Ogólna cieLna olcrly bedzie soma puitkiów tmzyskoiycli za poszczegolne kryteria.

K = C+ C • C+ C

Sposóh okrcIcnia ceny:

A. (cna — ( 60 %

Zaiitawiaumuy ze wszystkich lon ularzy olenowych przyj itic waru „sc najiiizsni (:1 N \ oterty jako c oo

ceily badanij „lchy.

Punktacja zm ctmie uleny ustalana est u sposób nastcpuj:icy:

C—-—--—--—-— xI6OpkiyÓO%
G

gilzie: („L — cci

C — napi uszu cena

C — Cciii oicniy hadmntj

B. Cwarancj;m („ — 10 X bed,ie punki owutili W l]ii5tcUtiiC\ sposół)

— ct) Ilmj;nnici 50 1niesieC (ku cnii podIlisimm:i prowkolo tKlhiOrLi — 00 pk[.

— cO fli!l1IUU: :4 HoesiccY cx: (umil podpisan:a protokolo odbioru — O pkt

— co omn1oie: 12 n,iesiccy Oc dwa podpisaitit prttmokolu odmom — O pkt
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C. Serwis Cs — 15 % budzie ptnktowuty w nastcpujaey sposób:

— C/aS ILitkCil scrwHowej w eiarw 2 diii — 100 pkt.
— czas rtstkci SCrWFSOWUI 3—4 dni — 50 pkt.

— czas reakcji SLr\4 isowuj 5 diii — O pkt

= ilość I) 111(10w x 15%

1). Ferniin realizacji zamówieni;i Cr— 15 % bedzie punktowana w nastcpujacy sposob:

— termin realizleli zaniowieilSt do .30.O”hOlO L — 100 pkt.

— termin realizaep zamówienia do 15.10.201”> L .90 pkt.
— ILtohili rc;tlt?acji z.amowiei)i,l do .31.10.2011) r. O pkt

CI ilość putt kłów x 15%

3. Punktacja priy7tiawatia olertoin W pciszczctluiycli kryteritch hedzie liczona z doklduioscit do (Iwoeli
In iujsc po lityecinktt. Ntjwy,ii liczba 1uiuukton wyzitaczy liajkor7ystaiejsnt otefle.

4. Zai!i(twiaptcy udzieli nhtnowienia Wykonzuwu”. bttirctLo oteila odpowiadać hedzie \4słystkiIhi WYtniILStuilOt]1

pr/edstzi\”I( tttiii W Ustawie l”JU, oraz w St Wł /1 stithhle OCCuhlOiiit jako najkorzystniejsza w oparciu o poditie
krywrta wyboru.

5. Jeżeli nie hedzie uhHiJn:i wyhrtć ui:tjkorzystniejszet olutly / tiw:ąii nil to. że (lwic lub wwcej oteti przestawi
tikt :ttti hilittis ceny i innych kryteriów oceny oleri. !aluitwtaiacy sposrod tych otert (lokoulil wyboru oteny
Z t]aiiiż/a UCihil. Jezeli iAstitilit źlozone Otell)” (i titkici samej cetlie. /ittiiitWiitjiluy Wc/44 iC Wykothii\YeO4%

klony zloiyłt te oienty. (10 /I(izutitil w tetIhhiiiie oknesloityitt przez z:lnhilwiiipleeco oler( dtidiitkowyclu.

XIV. lnfuirntitcje o forntalni,ściaclu, ja kie powinny być dopełnione po wyborze oferty w cclii zawarcia
lInIOWY 4V spranie zaltl(?wicni:u I)ithIiCźfl(Mi.

I. osoby rcpne/.eIltuiiIec Wykonitwce przy ;iodpe-\ wanto 004(1444 p0440144” posiadać ze soku doknnicitt

p0144 ieRI/iujilee !C Ii tilhiOUOWiilhie titi pOd)isatili titilony. o ile UuliOut)Wilthie 1(1 lite bediie \Vyt1tkte

z dokuinentow z.uliuczouiycb do oLny.

2. W puyp;idkii wybiiuu okniy złoż.otwj przez W ykonitwcow wspolnie tibieitjicych sic o udzieleniu

znuiiiiw cola L;ui1iiniiiiacy iiioze zadać przed z;iw;trctenl ttmowy przed tan lenia wuowy reeLthrpueej
4\%pólprace iycli Wykoti:twuow. IiihhOW,t taka n inna okreslac iroity umowy. cel tlzeih,uiiia. tinoh
wNpołdzialanta. ziikie% prac pr/cn dzianych tlo wykonan:i kazdemu z otuli. solidarna odaowiedzialaoi za
nykonanie z mowciiii. oznauzetlie czasu Imania konNorciutil (obejituliaceco okres realizacji orzediiiiolu

/.iiliti)44 iuiht;L, ew;irahhu1i tukoiiii). wykluczeniu uinżliwo.ci \yypO4yicd/ct)ta Umowy kOtisi)rcjUlhh przez

k.ńresokolw kk zeo uzkinktiw tlt uzistt 14ykOuhiiihil z:umowieiiiu.

3. „.;nyateie umowy hIIipi Wc wzoru Zmmmwiiijiiccso.

XV. Wy niit II O dom yczace zt I „epieczciu hi na leżyteo wykoti oni a li 0101V)”.

Zaiiuiwdijacy itie \VYlhtaeit Wniesieitia zabezpieczeiiia iktlezytego 4V) koiiitniit tiiihowy.

XVI. htotne dla stron liostilno ViCniit. które zostano wprowadzone do treści zawieritnej umowy 4V SflI44IL

zatnńwienia publiczutewi, oiólne w;trutuki uitttiwy albo wzór urnowy, jeżeli Zautawiający wyttiztia

od Wykottawcy, a by zawarł z ni un u ihIOfl 4V l” ranie zamówietlia pub liczilcĘD na takielt warttttkacłt.

Wzór untowy, statiowi Zal;ci.n i L Itr 6 do S IW!..
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XVII. Pouczenie o n,dkiicIi oclinJn3 pfli%yiit.

Kazdenin W”ykoiiiwcy,a takze innemu podmiotowi, cieli na lub mial interes \\ tizyskaniti (IiITieo

zilillowienIa oraz ponosi lub może poI1iec szkode w wyniku imruszeniil przz ZiiIIIU riipLccEO przepisuw

usta\yy I”ui lizyslte”ti!a srodki ochrony prawne przewutl1”iine w dziale VI ustawy „LI” kk dla postepowan
k\yot okresloiit1 y )r/episacłl %\kona\”Yc/\cli \y\(Iiiii\eh Iii )O(lstii%e iii. I ust. 8 LIsttwy I”ZI”.

2. Srodkr 0c11it)O\” p!(yIiL \YOhec O_łos/eiiia O /IiiII\Yiiiill orit Sl\k”Z pI/\—iuetula ro\yniez oie;uizaujoni
liii hs(e. o ktorti iii1i\VZI art. 54 pkt 5 uitawy „7_I”

X\ill. Klauzula iiilbritiaeyjiti dotyczaea prze(wai7:tiii:i (blitycit osubowich

Lodnie z ali. 3 ust. I I 2 rozporzidzenia Parlamentu I;uropeskieo i Rady (UL) 101 (i/674 z dnia 27

kwietnia 20 6 r. w spiawie ochrony osób hzyczn\ cli w zwiiizkn z przetwarzaniem tkinych OsObow\ cli W

sprawie swohodneuo przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546/\k L (oa”Ine nizporzidzenie

oehwnic danych) (Dz. Urz. UL Ł II”) z 0105.2016. str. 1). dalej ..RODO. inlbrinuje. ze:

I ) adm,nisiratoreiii l”ani/I”ana (hunycli osobowych jest Sieć fladiweza Łukasiewicz — Instytut Whókiennictw;i

z siedziba w Łodzi, til. Ilrzezińskzt 5/15

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest mozhiwy pod adresem iod:tiiw.Itidz.pl

3) >ani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. I lit. b), c) 1(01)0 w celu zwiazanym

z postcpowaniern o udzielenie zamówienia publ icznego KL/LP—236—16/19

lub w zwwzku z prawnie uzasadnionym interesem idiiiinistratora na podstawie aji. hust. I lit. f);

4) odbiorcami l”ani/I”ana danych osobowych hediu osoby lub podmioly, którym udostepniona zosLuiie

dokunientiicja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamowieil publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1571) i 201 8),

5) Pani/Pana (lanc osobowe hda przechowywane. zeodnie z art. 97 ust. I tIsIiwy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia ztkończenit nosąepowauia o Udzielenie z:i,nówiciiia. alezeli czas trwania urno yy przekiacza 4 lata,

okte przecliowywiaii obc inuje caR c/as rwania Liniowy lub w („parciu O prawnie uz;.te biły irteies

adniinistrati ii-a.

6) obow;izek podaiiit przez l”aniiI”ana danych osobowych hczporedn:o l”ani/I”iiia dotyczicych je_t

\.„:\;](..> usiano\yyn okresloii\i]1 U przepisach ust.twy „/p „wiazaiiyiii / utl,włcin w ;x”stepowaniu O

ud,ielenie zamow ieiiia pullic”iego: koil.sck\% encje n icpodaiiia okreslonych din cli wyii ikaja / u.ia\y\

7) U odniesieniu do Pani I”an;t danych osobowych tleta ue nie bcdi poLlLmowi;ie w sposub

zttitoiiiatyzowLny. stosowanie do art. 22 RUDO:

) jitisiada Pani l”an:

— na podstawie tri. 15 KODO prawo dostepu (10 dtiych osobowych l”aniI”itua dotyci.acych;

na podstawie art. 16 ROl)() prawo (10 sprostowiiiia Pani/Pana danych osobowych

na podstawie art. 18 KODO prawo żądania od admiiiistraiora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zasirzezeniein przypadkow, o których mowa w art. I 8 ust. 2 1(01)0;

prawo do wniesienia skarLą (to Prezesa Urzydu Ochrony Danych Osobowych. dy u/nit „ani/Pan, ze

przetwarzanie danych osobowych I”ani:I”ana dotyczicych narusza przepisy RUDO;

2.iediioczesuie Sieć Ił;idiiwcza Lukasiewicz — Instytut Wlokieunictwa przyponunt O cia:icyin na l”aniPanu

oi)owiiiku nloriiaieyjnyin wynrkajicym z art. 14 RUDO wzlcdern 0501) fizycznych. ktor cli dane przekazane

z_osjana Zainawiiijacemu u zwi:izku i 1lowadzi)liyln postcpowaiuein i ktore 7:ima\k1;łjac\ Josredilio )tl/yska

od wy „niwey bioiaceo ucznil w po:—iepuwaiiiti. chyba ze ma /aiOowanic co ilajilli ccj cUilo Z nylaczeii. o

Ln”i\ch mowa wart. 11 u—1. S RODU.

XIX. Lista zabiciu ików

4\\yiilenionL litej z.I.IczimNi stunowia uite:_n,tlui cze%c Speey(ikicji btotnych Wiruiisou taiiiow;enia.
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ni. I -

nr JA
lir 2 —

111.3 —

lir 4 —

5 —

nr ( —

SEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ

OSOLMI pizygolowujqca spccylikricjc

1N7TUT JC”11yA
- Y

c;r

I. Zulacznik
2. ZiIicznik
.3. Złucziiik
4. ZiIic,nik
5. iIitzni L

I.
7. JAILIUZIILL

Wzór iniii.i I;ii zu ołerty
— ( )Irroyiiit J)irliltlry Iccliiiicznc
W..”pr iisyjjiJczciii (I .pLh1LII)itI \YlitIlik(l\y 1l(iZiflJtI \Y J)05ttpt)\4t11(Ll

Wzór o:ywicJczciiji o hrikti ILu\Y (1(1 \Y\”kItIC/Cliifl

Ii Oliiiii.iU I1 iciiiit 41Up) klpiILlIo\\t-j
Wyk; iz y-koi,, mych (IOSUI\y

hri)Jckl LIliiO\yy
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Zic7iiik nr I do iwz KFZP—236—I6/19

P cczcć OWrenta

OFERTA

„IoŻona W lnstLpn\YaliIu o iidzirk”nic „amowiciua w trybie przetaru nieoranczoiicti O \ya!iOc!

nitprzekraezaFtecl \Yii7I)flI V 7LOIyCII rigyiin\y:IrIosci k\yOt oktcIonych nit podstnyie itl. II LISL. 8 usta\y IZI
„a l”rzyri;ii 11(1 l%yin;icZalIia („porn ciepliiegii i oporu piry wodnej wyroliow wiokicitniezycit w wymagaui

normy PN—EN ISO II fl”)2 :2011—II

a I ad,e, oferenta:

nr [iksu Ni te! i—mail

Za niilwiajac\ : Instytut WlókIcnnIctwL ni. Iirzcyń,kŁl 5/I 5. 92— 03 LÓdŻ.

Ołcnijcniy Przynad do wy7uiaczlIii:u oporu cieplnego i oporu pan wodnej wyrobów włókienniczych wz
wyni:tuń normy l”N—FN ISO I IOt2:20 IIII yod,Lc z wynultsanJanhl pccyflkucji ekiInyeIi \y,flhIikOW

?.IillO\lCiii(I kL 1111S1tptIiaC\”Ch \YIrt”ulkacIt:

I . Cena oferty

Stwki \AF ( e:: - jkny.i ItC hrititi II N)
l”l1R1[iC(Ilt, nocel

2. O%n,jeniy lerillin ieal,zai 1 do (łili.

3. ()%rujc,ny WarIliUje na okres

4. ()[:nijcniy serwis W ehtei dni

5. ( )wiadc,am Y, Ze ytauer/ai1n” fl!C Za „niert;any aowicry U cal fliCIe IhISLepUJICVUh C/_C”U! /aiUOW eoni

iK)d\\ykOna\yUO1ll (nhpulr:i”/””zi” sry/ić)

Ln -P” I !;iil)i,\% lenia. knot W)ktiJIaWUa iiitiiier,_\;uzw;t 1,1idwyiiniwcy

p(n%k”iYyidnrL”Ije;1i/e/_jipdwykotiawec

_________________________________________________

O. !ilejcstrcn%aiie Iku%ky idresy wykonawców \yytcpLIjIcycil wspól Oc (w prypadku Wykoiiuwcow wspólitie
uIiieeateycIi SItO iiilticłnie /;tliiowicrIia)

7. C)s idc;am lin, „e wypclniłciit obowi:yhi „iIiriinieyjnc przewidyiiie w tri. 3 lub tri. 4 rozporziilient

I”,rIoiwii,iu ł uoipcj,kiceo I Mady (Ul ) 1016 67k) z dnia 27 kwicniii 2016 i”. W sprawie iielimny oMili

bzycinycli w zwni,ku z pt LeI wtrntnicin dIII\ ub osobowych I w sprawie S\%ObOdtiego przepływu tak ich

danych tri-z uełiykiiii dyrektywy Y5. 46/w I wobec osoli dzycznycłi, od których tlane osobowe beiporeditro

lub pośi”eduio poiyskalciu w celu ułjittanit siy () UdZICICIIIC flifliejS/egO zaniowienia oraz zawarcia reatizaci

unh)wy O UdziCIcilic „11111 wiCitil.
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8 . kct1tujciiiy I)IOIŁKL tlIfl0\Y (zaŁtezijik nr 6 do iwz) oraz \arUIlki światiczenni okieIonc treści
})Ccytikacji sLo(nycli waiuiikow zaIIl(”wcnI;l.
W l)IZYpa(Ik(I %„ybOIti hbź.Lj OILrty, Z0[)0\yUi/I)jćIlIy SIt (10 2lwIircil 1Ilfl0\V)” IlU okreSIoIlycll W plOjCktIC

L1100%”\” lyaitinkilcll, \Ć% IflitiSCL] terilunit wyziiac.oiiyili P”” LUIlIilWiUUCCL0.

7Iczii.iiinicIo lIIlILJ7LJ oltry sii:

4

IflItiJSCOWOŚC i data Podpisy osób uprawnionytIi

(10 rcprrzellIac Wyko, „awu y

k rI rnn,r lIt Ipflrl ulic, 11, II:, [I cr111 iii:. r;:, cli (44 II tli lricz W3 tccn;iw c. Itd W f(J „n ptl ujaj) C LI W ni cii sptcyti Iśa cji.
\alr?y tli,I;ur,yć %i%4lkic iZiIlJciIńLi Wyili;ig:iIIt Iper) IiLai1i
W irnp;.iRii. gdy zal:c,nik lit d,,fl (73 W i L.injiwty. ll:c)en ii:ipi:tĆ lici „lilii .„flie (lnlyc,y”
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Ziłucniik nr IA (Ii) Siw/ KI//.l”—236—I(I1)
Oflrowanc piramcIr lccbnicznu

Oferuj eiuy fal) rycinie nowy P rzyrzątl (10 Wy/n acta ii iIi OflO Tli CI ciii li C() i 4) H)Ffl Pil ry w(aI lit” j
wyrobów włókieniiiczycb \Vt! wymaań normy PIN—[N Iso i 1092:2014—II

)śwbdcz,iiuy. ze ikcepliijeiny w caIoci w,”yikic warunki 7awarlL- w śpecybkicii liuiiiych Waniiikuw

(I WitO

SKI_ADA NI Y O [[RTL na wykt,ninie pricWn mW ;imimuwicnia w z;mkrcsic określonym w Sjxcylikmc 1 Ltt)tnyUli

\W;uuimkuw ZaliIt)WIcilH. y?ol.Inlc Z op.eIn pr/cdiIiwtLI flhIliOWleiliii wzoreni unlowy. Il;I IaacpLiIacycIl

\YLrUlik;,c

Wykonawca wypciniim kolumnc- „.Riranwtry oFrowane”, nie wypelnienie kolumny przcz \Vykonawct

kulk\ymć htiliie tnlriuceniein oleriy.

\ mepelimIL”miie „Piiniiuelrów wyniaganycli” skutkować bcdzie odrzuceniem ofeiiy.

F Pa ni lud ry oirr(,wailc
WyniaĘane mininialne parametry przyrządu do

Lp. wyzi,aczaiiia oporu cieplnego oporu pa 13 wodnej

- wytbowWkkicnnw73fl -

_______

Przyr,ad ( tiklad zespolti plyLy pomlmmamiiwej ) kiurisutikup
tllflt)/IiXyiaj)CCj \ysta\Yienic (kl kmuiiimiry kliuuuaiyuziiej, w
kiora XyypostżoneeL l;mboramoriumui Sieci liadawc,”ci
I ukasieyiuz Instytutu Włókiennictwa.
Kuinorit klimuualyciiua Siec Badawczej Lukasiewicz Instytutu
\Iokieiuiiictwa posmadi przestrzeń roboc-”a szeiokoc 120

- cni x IęImkoc CiS urn X wysokosc 120 cni.
Obudowa ścian koiiuory un ozliwia wyprowadzenie kabli

tiojednosiek pomiiiarowyclu przyrn1du unuiezezanyciu nim
/CXy[iiii r! komory.
K.nuuuora kliiuuaiyeztua zape\ynla tkukIimdmumuc I)mrmn1etró\y
poXyielrzim:teluperaitmra ±0_K. \4ikOll)ćw/gIedna±3%
FFłyIzad źlitidowany Z odpowiedniej iuieimlowej l)\ViittJ

plyly pomiarowej o wymiarach CO lui4ililiieI 20 x 20 Ciii 7.

izol;iupi zupewniaiimcii, że ciepłu mIm)prow;hIz;unc do piyly
przenika iiry lnIant pruhkt jui)dctJS l10i1iiTFU_

( itijnik ieiuiperiitury płyl P011m1r0\%H I)()Wii)1U11

L:mr,ymilywau siala ieiuperaiure płyty i (I0kIl(IuuŁlscll = 0.1 K.
( nik OXYl li „Cli Iiyć w/.ilrcowimliy Xv itkit(I\ (owiiiyni
iażioraiouuiu Xyzorcujacyln dust.mrczomiy i. ctmiyflkmtenu

wz(irc(iwalnit.

I .2 \k LbeiXy0Ci !iocace Dlvi) inwiluiCn ziipewul imc (l(IłM)Wedn

syslein zIi[(Iiniki Z wotla ptilczoiiy Z y.espukmini pil

umt;ótj. [kmsi,irczmnim \yod.I do erzchni i)yiy”wlflimroflCj

l0\VillIil byc pO(trłmihL do \%yi11ii1.liue! mel,mncr,tury Iiyiy.
„i/V \dX!lliC/3iiiU oioiu JE!l\ \VOŁII1Lj i /eXYOli ikti

i)okiflhim byc pokryia iuueiudirana I)l/.LPu%!.c/umul ulic

uyotliuim a iii”J nr/epLmzczaracim \yOtl\.

>redkou prłepy\yii li;uuiniirlico 4iiLl1iitii jiu)W dna

Ifltcił.(liii XV titlieejosci 1) Julii flOtyy”di 1Iy(y I101l11i1l<\Vti.

J nad sn)dI\ieml) VOJCj phi w tcuilpci.mmurie 0U
„ ii(mwlnhlm

bm/s 0 nts. umks$mmmmel1 być -
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\yt(IrcowaIiy W ikrcdyiowaiiyiii Iahoratoriaiii Wtorutijiwynhi

dostarczon3 Z cerIylikiteni wzorcowaiiia.

Pr1:yrzad poyinien [iiI)oŻli\yiac \yykoliy\yanie poini;irÓ\y dla

i0t”ck \yyrobll O Ł”r[iI)osci do 100 moi.

.\-i.rcriri \Vzt”rco\%y tli” l1i\tiłci \y-_i/,iii M,”\t_iiiij —

IjI-j 1) \y7.OiCt)\yYirI (i]1OlZC ci pliiyrn Z etrlVlikitcili
\y/orcow Iiiiii.

4.1

4.2

4.3

P tugra iuwaii je

Zctay P( / t))it)giaiiitfl44inieui 4crLllacyin na nośniku,

-

— pracujacYm w rndowiku Wiąds______
(jotowe nioduly do wyzniicbLnHi:

Kr oporu cicplncgo w zakresie od ( 01)0 I do 2,0) ni K/W

kr, OpOI-Ii i1i \yt)diitj W „akresic od
2.2 (1.0 do 1000) ii Pa/W

—
i, wskaźnika przcniLuiii pary wodnej,

— W,1 przepuszcniirnisci pan” wodnej, g / ill2gOdZ
. Pa

„iI.uiilJ/aeja 10)111) %4arłocI pIcunelfu IC I R, podezaN

2.1 wyko Iywania p in narów

2.4 Archiwizacja wynikow puiniarow

2.5 - Możliwościworjenia i drukowania wkisiiychraporiów —.

.

Koniputer do sterowania l)n”Y )rzyrz;dII oraz

-

— yejestracjĘĘprteIwartaniądany_ -- — - —

p komputera frźeną”nyIaptflp fll\ r,/, ktrinpnicrou i —

yIciiI opetaeyiiy Wnlis 10 litilc.sitiiiai 61 hit lub

3.2 tiwiioważiy 2,IIii,tII(JU”aliy %y,,IUII] t)PLIiIUYIIIY fli

—

— iwyiiiaaiacy akIy\\ iź,iuji /apo niwa telefonu lub Imerinciti

3.3V-L-rąaIezykoWa_Syr%lcmLitipe0ieyIi1egp_Jc/\kJ)tiItI ——

34 Przekai na ekranu laptopa mliii un in 15,6””

3.5 liinikc RAM — minimum 8 (B

3.6 [)yr”k twardy -minimum 256 (]B „I)

3.7 Liczba złac, I JSR
-- mininiuni 3

Procesor— inrninnwu 2300Mhz / Intel Łore 15 lob procesor

3 5
(I iOWiiOWLflej w\dilfiit)rei unio7liwiajiicy osi IĘ11ICU1C

-

- wyniku co najmniej 12000 punkt(”w w leścic

zamjcszczoyln na „lrt,ilie http://epubeneInnnark.net/. —

3 q Karta sieci owa w budowa na — (ii

3.1 I Karla sieciowa be, pr/ewoikn\a \ybtldc\ina ahn,iicWli

4 I Inne

__________ ________

Pi-/yrza(! Iihr\”c/iiie iltl\VV / triyale ti/icie /onym znakiem 1_l

ra/ [ .iir!ijiey i.ci1\”!Ikit (1

lusiitikckl obsluw w je,”yku polskim

I )tistawc;t IIOSLarUJ\ sprzct na iruejsec lewi pracy w Sieci

I hidawczej Lukasic\4 cz Insly Lutu Wiok ennietwa oraz

zapewni dokoiianie jr-co instalacji w komorze klimatycznej

Sieci Badawczej Luk,isiewic; Instytutu WIók-ieuiiic(wa orz

dokonij pieiwszcwi urtielnr”mieniia —

ł)tnstii%cci /.ai)c\-iii szk<ile;tie ic cylriiiii,e cii O jziIrac S

Li 1 WVi VpCUi C nr C,l\yrr!k(”w hI7e/
4-4

j-5



Lii fitO[i1iIii Sicc Bihiwcztj Luki.itwLcz liity(u[u

\„ I()k cI1n ctya

1I[CjSCO\VUć i IIZILI Podpisy osob uprawnionych

do reprezeii(icji \Vykoiuiwcy
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ZiItcziiik U 2 ch” IKF/Zl”—136— 6 iy

ecyLkn flriny

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miejscowosi, 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 następujacym zakresie

(wskazn: podmiot okjesIh odpow;eiini zakres ilt,- yyskazaneqo podmic;tw.

(rniejscowośc). dnia r.

(podos)

17



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w bład przy przedstawianiu informacji.

(;nhjsć;owoć), dnio r.

(podpis)
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ZiIcznik nr :3 do SIWi. KFUI”—jh—I(, I

)iCC?;iIk;i lilii)”

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

I. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

(miejscowosć), dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (pocinć majacn 7nstosowaniti podsfawe wykIuczena spośrod wymienionych w

na 24 ust I pkt 73-74. 16-20 ustawy Pip). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowoś:), dnia r.

(podpis)

ig



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w slosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

(podać połon naswc/f;rrne. idm;;, a takie w lI7snosci od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(sfliejscowr)sc )„ dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcajami (podae

pełna naayę/ftnnę, adms. tikzo W zniezności od podmiotu; NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mnjsyowosr;). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(so.”js;owos J d nj a r.

(podpis)
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iiczitki 11111%

Zalacznik itr 4 do siwz KRZ}”236l6 19

OŚWIADCZENIE

— ośwuI(lcziIny, ic nie naleymy do wupy k”pitdIowej, (I kińiej IIR)W w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Piawti
Zamowien I”iiblicznyc!i ([)z. U. z 2015 r. pni. 2164 ze zm.), fl. w rozUmienu ustawy i dwa 6 lutego 2007 r. o

ochronie konkurcitej i i konsumentów (1)i.. U. z 2015 i., poz. I $4)

— owimIcMmy, że mtleżyniy do tel smuej
/aiuówien Publicznych, II. W I(IJUI11ICJIIIJ

(I Y,.. U. z 2015 r., pot.. 64), co podmioty

r

dii

grupy kapiialowej „ o kić”rej mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo
ustawy z dnia 6 Iuteeo 1007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
wymienione ponika ( należy podac nazwy aiiitsy siedzib)t:

POdPIS osoby upowazilionej (Itl

rcprezclltowiinZL w ykoiiitwcy

*
— fl eO(I pow cdii ic sk rcI ić
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Zahicznik nr 5 <In dwz KFZP—136—I6/i<)

Wykaz wykonanych dosi iw

-
DOkUIIILi(

Przedmiol (iO%lIwy
tt in

DalIi Wykonania Odbiorca pOLWier(IzajIlcy
„-P dosl;iwy w ił

na c”y c wyk ni nic

I)o każdej doslawy wyrnicnionel w wykazie należy dolczyć dowody określające, czy dostawy te zostały
wykonane w sposob należyty

(Dth/c OilILy(j. Linij V.

(j”odpi)
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Zalacznik IW (1(10 SIWZ KF!Zt”—236— 16! 19

U uloWa nr KF/ZP 237—lb/I1

Zawarta W (1111(1 r.. w wyniku [no(ep wam I O udz:elcnie ;„nituńwienia pul”lnczrwon uzi Przyrzad

(1(1 iy%”żIlaCiztItizl o,pomi cicplmnco i oparu pzuIy iyoudiiej iyyrcilu(,iy wlą,kicnnic;ycli lY %yyIUazIń 1101111% I”N—

IN lS(.) I 100)2:21)14_1 I. zzkoniczo:ico wyn(ncIu przez 2 mi W;.IjinccLn oterly Wykonawcy. w IiyI)e przctrni
lueo:ra:lIrzilIlta, (I WzlIlI)\ci UCY7ekraczz!tzicel n,wluowarlinscz kwili nkreiOnVeiI I% JlOd”.ta\ViC art. I I u.t. 8

ustzwy z dn:a .„) .%tycznizi 201)1 r. I”iawo zamewien pibleinych (I”uI”) (tj. Dz. L”. z 1017 „.. poz. 15”) ).
cd ty -

Sieć H4IdIIwcza LUKASIEWICZ — Instytut Włókiennictwa, Instytutem badawczym z siedziba w Łodzi (adres:

02—103 Lódż, ul. llrzezińska 5/l 5) wpisanym do rejestru przcdsicbhwców prowidzoneg<, przez Sad Rejonowy (11zŁ

Lodzi—Sródmnnieścia W l..odzi Xx Wydzizil Gospodarczy KRS pod numerenin: 0000043804, Nil”: l”L:724—000—06—

64, Rewnn: 000050230

zwzunyrn daie ..Zamawiajzmcynf, reprezentowanym przez

I ) dr nz. Tomasza Czajkowskmeio — Dyrektorii

2) iwr I lanne I”a,,zkiewiez — ( lowny Ksmccowy

siedziba w Nil”

zwanym/zm dalej „„Wykoniwczm”, reprezentowanym/a rzez:

1)

2)

Uinou a uwzdedn ia wynik postpowznuzi opartcL3) O lrzePiY art .3) ustawy Prawo zanniówień puM iczmmycb I. (łOIŁ

29 sI\ c/nim 2001 . u.p.z.pi. iniOiciL klorego wylormiomio Wykoiiawce.

I . l”rzcdnmnuowm umoW jest I”rnrzad do %yyzflaczannt oporu cicpliieo i oporu pary wodnej %fl rohów
wlńkicnniez eb %%i %VynIzIzIń normy l”N—F:N ISO 11(192:2014—II zodnnie z WyiUOaI1H z;iwaiynnin W

specyttkac1i istotnych wanimnko”w zzlmli(,wiCiIia cnrzmz oleicie.

2. Wykonawca imnstaluie dostarczone urzadzenie w tu iejscu wskazanym przez Zanniwiajacego, w budynku przy

uI. Hizezińskiej 5/15 I .odzi, (lokontije .ieyo pierwszego uwclionnieitizt oraz przeprowadzi .mzkoIeiiie

pircowników /.ztru kwiajzicego w zakresie obsIuti eksploatacji urzadzenita W wymiarze 8 rod-zmii dla 4 osoli.

Szkolenie mus zostau potwierdzone swiadectwem.
3. Wykonawca wraz z. urzzidzemniemu dostzmrcz.zi ero instrukcje olisiugi w jezyku polsk im oraz intrukcjc I III” y

jezyku polskon oraz inne dokumenty wyiuziwinue uharaktemysmykzm przedmiotu zaluowienia.

4. W\ koriziwczi /OIRlwiaJLije sic pelnić wia(iczenlje hedace 11171(1i motem LInIOWy W ennhniie do

od zawarcia umowy.

I. Slo)\ ibtal.tjzm. ze cena tJflh(flV jc_.[ cztikowEla war[Insć hniiu
(slO\\ lit ) z.L\\ IcILjiCzI

VA F.
2. ZapiaLi niastapi do 30 dni od dnia wystawieiiizm lEikton, na konto Wykonawe w

(I ILilincize:

3. Fakinmn T1IOWI byc przewiane w tonuje elektronicznej ni adres e—niani ekikturyo; mwlndz.pl

4. Zaliia\ i,ijaey oswi:idez:m ze jest pizltlikicIni podatku od towarńw i usług, uprawnionym (10 odbioru aktory

5. I „ozyt\ winy protokol odbioru zreaIizowzimicrO sw madczemnia uminowniero jet podsniwa do \y staw lenia Ltktu:y.
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*4
7.ari:iwiajaey tlokona protokolarnego odbioru nileżytego wykonania przediiiiotu zaołowienia.

2. Odbiór zostinie dokOIhiily ktiitiijiiic st\\”ierdzony protokoleiii zda\kcz00(lbiolezylfl.

*
Wykonawca iidzieli gWilrilkji na okres . ni—cy na przedmiot zamówienia. Zaruaw i:iiicy nie ponosi

żadnych koszlow zwiaLiilyLh Z naprawami gWar:illcyiiiyiili. Czas trwania gWaiiincp \yytllllż:In) List

iuicnn;tlycznic o liić dni k.ileiriiiiz.owyeli, ktoie tipłyng od dnia zelosz.eiiia wady do dnia ci skutecznego

USLI1 lice

2. Wykonawca ziipewnia rc;ikeje serwisowa W czasie . dni rolsłczyeli od momentu zgloszenia Wady

ii/CZ !.:Iniawi;ipliego W torbie taksowej lub ijiowi elektroniczna. Wada milusi zostitt Lbsohiii.ta w eiigu 1 dni

0(1 (lilia ci zcłoszibiii. Zailajiit msul)iLui:I wady irzcslane droga taksowa litli ekkiroiticzna, /.iniiwiijiu
imiezwtoc, ile llotwmcrd; I piy.esylijac u Wykonawcy iia pism ie w turmie lisio poleconego. W przypadku, sdy
watta nie Inoze zosiać usLbmiiula w ernuinic 1! dni tid dnia zgłoszenia Wykonawca zapłaci karĘ umowna

okres lona W 6 ust. I lii. u)

3. Wykonawca z;ipcwnia odpiatny serwis lun4w;mlanu\ ny w okresie 10 lat od dnia upływu wil/nosci udzielonci
ta lu im.

4. Wykonawca ziipCwIlia (l()sIepIlm)5C czesci Zi,1)icnhi\”uh muininnubu 10 lal od daty sprzecl;i?y.
5. ykon;mwca ponosi titlpowmudzmtlnot zm działanie osób trzecich. klorymn powierzy wykonanie dosiawy (:ap/

(Im :l,sIJnn” zątUWtfl li”j”;71”/Nzb/kzl eć/i” nl”(flbrfltLcI ;u”p;:tnittl:i in :wi;httii /)b)inłtCił?I (Jłfl6liłiI)ttI

poclmttktmizaii< om).

Za nicwykonan iii lub imienzile,ytc wykonanie urnowy Wykonawca nmnilmci kary umowne W wsokości

a) ni odstapicnic otl urnowy z winy Wykonawcy w wysokosci 15 wanoci wirowy bruLto okrcslonej w
3 ust. I uini(iwy.

h) za opóźim cnie w real iticj i „.obowiizania ui]wwnein (zgodnie z 2 pkt 4) 0. waflosui umowy brutto
ureśIommei w I ust. I urnowy. zim każdy dzien opozniellba_ nie wiecuj niz 15 % wartosci uniowy brutto
ukresloitci w J LIsL. I uimniowy.

u) za oji( /iibelilti w Lisumnlcc iii U”ad\ (/iodnie z $ 5 pkt 2) O .° I waflosci urnowy brutto określone; w 3
List. I uminow za kazd\ dzieim opóźni mumia. nic u ccej ni, S wartości umnow y brutw okreslonej w J
LISI. I umnow y.

2. Zastrzezone kimy umowne nie wyliu zaja tulpowieilzialnosci Wykonawcy na zasadach Ozi mych. czul
\yysokose szkody spoty000waimei naruszeniem m posl:Imiowieim ur mownych przekroczy wysokoe zastrzezomiuj

kary tibnOWliuj

Do omniwiania spraw zwiizaityclm z. realinieja mniejszej Ub1iOy tmpnuiżii;t się: ze stroiły Z;tnmawiinaeeet)
Itl nr Ltku

c—mail Li stroimy Wykiniawcy
meI mir kik-.u

e— inni

2. Zmiana mn!onmmiicIm wymmmuiiionycli W litbCj5tyliI paiasrmlie y:fl.iJ pisen)neo powiadoniieiua przekazanego
n ronie.

*8
\Vszeikic zlmli:Lnly ni!ibejs!cj ur”b(m\yy yyIi1iba.lia ioririy piscmullej pod rygorem niewd200sci.

2. Strony przewidmila Irbuzliwose dokonywania uhLom W Liniowie. Zimisina niimow\” dopuszczalna bcdzie tk

gr:iriieach wyzimacz(mlbyeir przepisani PZl”, w tynt trtyktil 144 LIst. I PZl” oraz okretoii\ch w mmiitmciszct
tł I li IWIe

I \yellILiitliIi sptiiy wyiiikaiee Z IiiIliejze[ umowy roztrzyna Sad hlilejseit siedziby instytutu Wlókieoofctwa.
4. \ spuLwieli lic urcculow.imiyeli )tmiannlwicliiaami niniejszej urnowy maja zastosowanie prztpsy ust.Lwy

Itiwo ?„biimowicim publiczn\elr i kodeksu i) wilmicgo.

* ()

i:mowa obowi.izuje od ilimia pndjiisanii.
.2. (linowa została spor”adzoimi w trzecIm cezemuplarzach, jedn\ in dla Wykonawcy i dwa ulki Zainawiaj4cego.
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