
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut
Włókiennictwa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Włókno poliestrowe cięte dwuskładnikowe

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2001 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: JU/7p36 17/19

Lód. dnia maj 2010 r.
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Naz\y, ([irHi;I) oraz adres „tliiiiiWiaj9Ceg(I

Sieć I lawcza ł_u Kasiewicz Instytut W ókieniiietwi

ul. Orzezińskii 5/15

„C. 101 .udz. PolsIit

LI. :042 („ł—(”3—l0l

kiks. (J 41 67”J-26—38

keyon: 000050239

yA”I” Ul:: Pl. 724-000-tlh-64

Godziny pr:icy” od pinicdziilku do pi;itku, ud 7.30 do 13.30.

I. In formacj t Ogólni

• „W poslupowaflhii o udzielenie zalnowienia koinunikac a miedzy Zamawiajacyni

a Wykotiawcanti odbyii si elektronicznie przy użyciu ininiIortalu httpYmpuiiaktizp,gpypI! el”UAI”u

http:Yepu;ip.epyji1/wps/portał pod adresem skrzynki: /IW-LodiJSkrytkaESP

2. We wszelkiej korepondcncj i ;wiantne; z r] inlc(szym pO5ĆcI)O%Viii)t(.fl1 Zamiwia jacy i Wykonawcy pos!ulwja

sic nunierelu i,iłns”zcnia II 1) 101) ID psąpiwanil). Orli. Ozflaczel]icla j()stej)OWaIiit przez

Zin]awiilaccizo: KI ?!P—23t—l 7/lp
1. Wykonawca zim ieuljacy wnać udział w postcpowaniu O udzielenie zamowienia publicznego, musi

posiadać konto na el”UAI”. Wykonawca posiadLjacy konto na cl 10A1” ma dostep do forniula rty: zlożenia,

zmiany, wycofaiiia okrty lub wniosku oraz do [ormularza (to komunikacji.

1. Wyineania techniczne i orumizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych.

elekironie;nych kopii dokumentow i owiadczcn oraz in olmaci I przekazywanych przy ich uzyciu opisane

zostały w Re ulannnie korzystania z minil”ortiilu oraz Regulaminie el”UAI”.

5. Maksymalny rozlit ar plikow pizesy?atiycli za poredii ictwcrii dedykowanych lormularzy” do: zlozenil.

zmilny. wycohinii olerly lub wniosku oraz do komuinkicji wynosi ISO MIL

6. Za dale pyekazania olerty, wniosków, zawiadoiiiien. (IOkui)WnIOW elektronicznych, oswii,dczen lub

elektronicznych kopii „Jokunientów lub oswiidczcń oraz innych intorniacji przyjmuje sic dale ich

przckiizniii;i na ePUU”

7. ldentytikaior postcpowLniii i klucz publiczny dla danco po.lcpowniii O iidiieleiiie łam Wenia (lOStcflne sa

na Lkc cc ii y_yS/XItii/iuSh”Juiiflfli na lłiiIiil”Orttlti oraz \Ą SIW/.

N. Dokumenty elektroniczne, oswiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentó\ lub oswiadczen skiadane s

przez. Wykouawce za porednictwein I ormularza do komunikacji jako ziilacznik i . Zain;iwiajacy dopuszcza

równie2 no/l iwosc sk ladania dokunientóu elektronicznych. c,swildczcn lut) elektronicznych kopii

dnku,uentow lub oświadc,,en za poil!oca pocny elcktronicznci. na adre.”. cinail: z:ouow!eniatI iw.lodz.pl

Sposób sporzadzeitia dokumentu\4 elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentów lub

oświadczen musi być zgodny z wymaeaniaini określonymi W rozporzadzeniu l”reesa Rady Ministrów z dnia

27 czerwca 20 17 r. w sprawie użycia srodkow koiiiunk”acj i elektronicznej w potcpowaiiiu i udzielenie

zamów;enia publiczne.n, onz udoslcpniani;l i przechowyu anta dokumcnww elektronicznych oni:

ric, „end, /:„ „jun A hn/, ira Ro: ni : d i/a 26 1/j „ca 20 16 i. ii .yprau „ic li itteje i c/ok mu, cli/ci ti”, juk leJu ni (ci

U :ufluiciitia/cit 1 od 1 ti”/ onaii „ci” U posk”p I IyLUUIL O ud:;. „1.11 I. :aiimo U „U „ii/a.

9, Ki/dorazowo esu W i)ilieJszcj SIWZ •i” mowa o opalrzeiiw;podpisaniti dokumentuiewiadcz,enii

kwtlitiko\tny”m podnisem elektronicznym. Zainawitiacz wym:ni, aby kwiliOko\kcny podpis elekironicz”ay

wystawiony hyl przez dostawce kwaIitikoiiiej usluii zititinia. bcdacec, podnioreiti .wiactczccyni ustka

certyiikacyjne — podpis elektroniczny. spelniajace wyinoui bezpieczeństwa okreklone W ustawie z dnia 5

wrzcni;i 2016 r. tisluiach zitilania or,iz deniylikacji elekironicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).

IQ. !.anutwiajacy W\ znacz,, nasiepujace osok do kontaktu z Wykoniwcitni: Pani/Pa,, Mtltorziia Piotrowska.

\Ą,cli:iI KLJ!,Iko\y”.ki Ł”nal: zIIi1i1\iŁ”iiiar:y.Iotiz..pI



li. „Iryb iid,ieleni;i r.aiii(iyienhi.

Ninjcsze pos[cpo\yanie proiyadzti;ie csl \Y trybie przeiai%u ile ric,wlieo lUt podsia\yie iii. 31) iuist.
Lisi:i\yy Z (lilia 1<) stycznia 2004 r. Prawu !a,iiówicii Pithlicznycli zwaiie) dalci ‚.tistaw4 l”ZP (tlał ikt(tw
wykoiiii.yycii wyJnych na Li podstawie.

2. \\ „:„krs!cnht-ilreLll.)w,,lI\Ili nlnicjs.”.a XiicuyHku1;, lsiu!iych Warunków Z,tmówienia, ż\YaIti (IitlcJ
..Sl\Ą 27”, za.%koow;to:c ililila )i”ICIle.y tist,twy VI”.

3. \k o, „c. y:aliowiciua przckricz:i niwilowarlosci kwoi y tikrclotiei W pizep isach WykOnaWCJyCII wydaiwclt
lii j]i(lsI.L\yie aii. I I ust. X tistiwy „/I”.

III. Opis przedmiotu zaniowicilia.

I”iy.edniiokiii zaniówicnia jest dostawa włókna poIietro\%co Ctc1cL() dwliSkhI(lnik(iWeeO w ZI5OIt yiiiciiL dr

- 4-b dic\,35-70 miii

Łacina bse: 70 (100 k

Termin real zacj i sukcesywnych dost: w nie noze być d luższy niz 14 diii od daty yłoenui zlimowienla.
Warunki platnosci w terminie: miiiimuiii 30 dni I nic dłużej niż 60 dni od daty wystawienia hiktury
2711] :1w li C Ciii U

I)o każdej dostawy nalc.y dołączyć wiidectwo jakości/atest lub dokument potwierdzający
posiadnnie Systemu Zapewnieni; Jakości

2. Wykonawca zobowi;izan je si zrealizować „nnówicnie na zasadach warunkach opisanych we wzorze
liniowy staiiowiacym Zabjcznik nr 5 do SIW!.

3. Kod ( IW oraz Nomenklatura Wspoltiego Słownika Zamówień: 19.7200.00— O włókna syntetyczne.
1. Zaiiiawiajacy nie dopuszcza inożI;woici składania otcrt czceiowycIi.
5. !atiiiiwiIiacY flit (t(IpUsZCt;L itiozliwości skl.ttlaiiia (ilcrt wariantowych.
O. L iii iiiiacy nie przewiduje nozliwose; udzielenie zamowieil. ci kióry-ch lilowa W iii. 07 u.i. I pki 7

Uii;iwy

J V. „Fermin wykon nb zamów”ieiii a.

La[n;lwi;ij;lcy wym;na realizacji zamówienia w teriitiiiie 12 uuesicy liezac od (laty z.aware:a wiiowy”.

V. W;irun ki udzi;iln w postepowa nin.

() 0(1/jelci] le ?in]owienia noy:i ub iee;k sic \Vykoiiawc\ . któuy:
I ) fllC Pod leĘa i wyklticieii i u.
2) speliiiaja warunki udziału w postepowaitin doiyczace:

0 kniiipetcncji bh iipr;iwliieii tło prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
od rybnyc li przepisów:

nie stuwia warunku w 1) lii zakresie
h) sytuac ekt”noriit ziti lub l:n.iIisoue i
Liiilii\% ;„ij,Ic\ li t stii\%”i:i \\:irunku w lviii zakresie
t”) ztlobntisci Lech:iicznci lub ziwo(kiwc:

\k ykonawca spe]iii warunek je1eli wykaze, ni w ukresie osiaioich trzech lat przed upł\ Wtul terminu
składania utleri, ;i jeśli „kres prow:itlzeitia d7ial;ilIloscl jest krótszy— w lviii okresie, wykt,nal (a w
przypadku swiadczeń okresowych lub ciaelych równie, wykonywanych) oalezycie co naininiej I
ilosiawe włokna poliesti”oweo dwuskiadnikowero O wartc,ści cci liajmniej 200 000.00 ib brutto.



iI); f”Ić/lt_tIliz „ze J/_N ci „zmś „ n%k,:c,,;c: zz zb”kz,nw,,(zi,-/z Je: osIłku sicz Johll”h”sL:sIw y7, /llwłlccI

ici,u,;Aózz (?ct:;zźlu ił /„ć1yA fJIJliciJlI(I, zlicZ („/hj II iI(l/?ł/cZĆ/ł flt?lćI7 „.„ /„LĄ ŁcflflcJlllz/UŁl /)/I)i)?h

.wcdiu kosy 7iii/i/ihziii”i,iii,ii.a N(IIO(h)łI”i” JiĆzIIk i”o/.ki iii/ci %lyZt”ccJU (SOS/t 7U)łl”cii?/ci).

2. Zinawta;icy noże. ni kazdym etapie pOstepowalila, li/clic/e Wykonawca nie poscad.i wyni.,e;inycl,

zdoInoc,. cieli /ialiwtŻoW:IIiic /aLitlOW „clll)ic/liych lich z;cwolowyuh Wykoii,:wcy fl zlOt!

iiF/cUs;cwćiecia ssc,od:izcie Wykoncc\n Y hOlU „liku l)t72.tly\\ilk wpływ lIt lelui/ac/C zanioweola.

.1. Wykonawci iciozu w udu pilt%certtzcz%ta spełlll.lIllll w,iruiikow, @ kwiycli lilOWi W nz/dz. V. L 2 Ii—t

lhillic1SZcj SIWZ w stosownych sytti:iclicll oraz W odniesieniu tIO konkretiico iaiiiówienii, LII) C1O c/usd,

IiIeuIL na zd lnosci:,ch tccliiiii”zciycli oli zawodowych łub sytuacji bnunsowei lub ukonomcuznej innych

;iodoicotow_ nie,:ulc?ipe zsl c?z:cr:uktc,u prlcxyoeuLi b.icz.ccycb „OJ mm St()SLlnkO\Y n”czWnyci),

4. Zamciwiaiacy ediioczesiiic inlkic”iiiuce, i ..sLL”SOWIIu sytucucia” @ kisiej ulowa W rozdz.. \ . 3) nciuusztj SIWZ

\yyI:ipi wyi:uc”/.nic W pizy”piidku kiedy:

I ) Wykonawca, który polega im iSłOlilOsCillCll Itili sytuacji innych pO(IuihiOtóXy udowodni ZlImuwili,acclmlu.

że realiztijlic „amówicnue, k”dzie (IyspoIlOWltł niezhud,iymc „iasolsanii tych podnii(ltOw.

57U/dĘólilOSdi przedstawi;ijac iobowiancnie tych podmiotów LI,” oddania mu do dyspozycji

niczbcditycli zisobow na poluchy relili?acjl ZdlflOWlCllili.

2) Zamciwiajcicy oceni, czy udo%Lcpniiine wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne LII)

zawodowe lub ich sytuacja Uiiauisowa ulI ck(illonhic/lllI, pOzWaIZIjII fllz wyk1izaiiie lr/Cz wykonawcy”

spclnllunia \yanlnków udziału \\ posiepowaułiu orli iliada. civ izce zlichodz wobec tego

pi glniiiitu podstawy wykluczenia, o których mowa XV art. 24 ust. I pkt I 3 -22, art. 24 ust .5 pkt N

ustawy

3) W odniesieniu do warunków doiycz:ccyuli wykształcenia, kwIzu bk;ic ji zawodowych lut) doświ,idczenucz

\Vyki,ii;zwcy lnowi polesiu na ztloln,u”cczacli innych poilmuotow. jesic podmcouy le irealizuja roboty

bud )wIaile lub usługi, do realizacji kiorycli te zdoliioci 51! wyullagalic.

5. ykolmiiwcy IiiOWI wspólnie ubiegać SIC O udzielenie zaniowienui. W takim pri.ypidku wykonawcy

ustlLlla\yi;ija peliomiociku do rcprc/enlowallilt cli w postepowllniu o udzielenie zmltiWii:aia 111)0

rcprczcuut(.ryacIil XV IBhIdIlo%YlIuIlU i zltWlI”cuit u;mXy W %prlIXyie /1liFl(lXYIcfliL iubllcłuicgo. l”einoIlItlcuuict\yO

pod rycorcuhl luicwa/uiosci w pustaci clcktronic;”nej, optrzcme kwalihk,”wany”cn podpiseuui cluktuonicznyiiz

zzzcle,y dohiicz\c do t”k”ciy. Zllmlcl%”iajzcuy LIL)pucszcza 2I”żcnic elckironiczcicj kipu pcl:ioiiiocnciwa

poswiadczziiieu przcz IRIi/r1csł.[ k\ya!ilikoXYany[ii j)odpiseuil clcklrindczii\nl. [kktucneizt (lub dokllmeni\

zlc\yidu”ajacy usiunoXyiellle pełnounocuika 011151 /ostac złożsniy wraz z olerla w odludnym 1i1ku, w posiaci

elektronicznej opatJ”zczlle kwalihikowc,wcii podpisem elckirouiicznymn a ncslcptiie wraz z plikami

sIaulowiau ul] <zlcric skoimupreiiwcuuy tki uudne ti pliku alcłhiwulul (/.[1).

h. \V priypatlku W\ kouIuwcó\\ \V:”nśilllme ubic2ajac\ cli sic ic ucizclenc z;lmL)wduhia. warunki okre”iouc w

nizd;cck”. I. .2) lii. c lulusi ieluiuic co mailmuiuie eden Wykuim:itycc 5zulksi/ieJllk lub wszyscy W yklflhcwcy

łacinie.

\„:i. Wyk]mmetcnie Wykonawcy na podstawit” art. 24 ust. S ustaw I”ZI”.

Zainawijacy przewiduic wykluczenie \\ ykouawcy na pod tuwie un. 24 u pkt X ustawy Pzl”.

VI. Wykaz oŃwiadczcń lub doku mentów, potwienlzaj1cycłi spelnianie warunków udzialu W I)08tyP0W11fl1U

oraz brak podstaw” wykluczeniut.

Do Olcrly kaidy Wykonawca niusi dol:,ciyc tktiaIiic na dncn skkidania ofert owiadczenie w łbrcnuc

jcdnoliieeo etmropclskiecLt) dokuiiicntu z11]ioWiefli,I tu IV.) . spor/.adzoiego wetllus Wzoru standllu”doweeo

torliltułar/lu OkIt,.IOlleAO roipor”Idzeutcliu wykouIuwc2”yln Koucucsui łuropcjskkj, w zakresie wskazanym w

NI Wł (Zataciruk nr 1). ci to/illicie z/warte XX \y.W dokzitiiecic iŁ: hCdl StiilOXVić wstcpne )otwierd/eu e. e

wykonawca nie podlep: wykita ze/hitl Oruz spełnili warunki tidziculuu XV jiostcpowaniti. Instrukcja WV])eIn/l/iI

tI,i iiiimtuiiu liki L i.. 11% onuc ii XX”) %Oi i I iiI yhhI ĄIi/lllstpkca

1)7 I łI).t”dk I lektmiizciae ncr,cdzie dci wynełiiecci:z iII)! jest dostepne pod Ldrescl”L

„cc siruj” ero iItt Is,:,icc\” ĄldJhiI.r I,:i

214)7 należy „łożyć w pustaci elektlolhicznel opatrzouj
pIku_archuwum IZIPJ.

2. W n”zyj)ac}ku wsmI,iceii ubiesuniu sic (I /auhmówicihie 1)/łez W” kulmhli\yców. JFh)/. skladu kuch z

wykonawcuw XX spoIn ic uhieeaj!c\ ch sic O /allhowuenle. sluleły e ilłeł:cc „zgouhmiie / 2iusidam i okreslo:nm

w nkt I. ()swiadczeniu le mali potwiu”rdzuc spuel]iaulie ulirunkow udziału XX posIelM)wllluIti. brak podstay
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wykluczeiuit W zikrtste. W któryn Lażdyiw y i,wcó.y \\ \kiizuie spcIl%iai%c \y1irnktn% udzalu
W pOsitpO\YiiuLi, hzik podstaw w ykltiitiiiii.

3. kioi- fulu iza pon er/\L \YykOIlailie cześci J;inlOWieflia 11(i(ln-ykoiiawcoiil. W cclii wykazania
Irzikii istilieni;i wobec nich podstaw wykluczenia z tidz[;iiu w posIĘpowaniti skłaila ibl)!.

4. Wykonawca, kiury powolnje sic na zasoby innych putliniotuw. W celo wyk zania biakti istnienia \ynIltc
nich podstaw wykltic,eni;i oraz spclnieiiia — w hiiu powultuie sic na ich zasoby — trunkćiw
ticlzialii w postupow:miII skhidi i: DZ dli ktżdtn Z teb poc:uiolow.

5. ()syiadczciiia podnlktó\y klad1icych utere spllue. I10dyyk.)na\ycti\y tuia7 pil iU)i(I\

udosiepiiaijacycli )IulcrlcbIł skj;idauie lt,nilular”.ii III)!. powinny nic lnriiic tioktiiiiciitti elektrumtcziittLo,
podpi.saiunw kwalilikowanyin lndpisen elektronicznym przez k;iżdeco z celi, a nasteplile należy e wraz Z
plikami sI;inowiacynii okit skompresować (10 edneso pliku archiwum (Zll).

tu /mncmwmajaey dopusrcz;t nasteptk acy i(uIlllat przesyhuiycim danych: .pdt, .doC, .tloex tĘps. anit
7. Wykonawca wypelimia JEDZ. tworzac ulokijineiti elektroniczny. Może korzy.tać z narzedzut IśPI ) (Seiwis

unwzliwiajacy wypelitienie i ponowne wykorzystanie l,Sl”l) do.”tepiiy 11:1 stronie
lomps://ee.enr1i.etm/ioolsespd/rllcr?lane pI) lub innych kiswpnycli naizedzi LII) OprOiraiflOWania, ktore
timiiżliwiaja wypełnienie 111)! i utworzenie dokumentu elektroniczneco, w jednym z ww. iormaiow, przy
czym zmleca sic stosowanie lormatu pdt. Zaleca sic stosowanie ii:mrzcdzma IiSI”I).

6. Jednoliiy dokument piZyoinwany Wsiepnie przez !aullimw”;mj:mces() (Ma prz.ediiiotoweo postepowana (w
lbr,n;mcic xinl — zaiiiml)oiit)w:uli;i W sci WiC lelthPt)) jest diisttiny na st:Oiiie nterilctowci
!ni;tWItpicy40 W miejscu znnicszczencm ninielsze hi W!

9. Za inawbijtcy inform uje, że I iislru keja wypeiii innia .1 lśDZ jest dostępna na si rouie U rzędu Zamówień
Publicznych pcał linkiein http%://www.ąl,p.twy.pl/ (hIta/i%seI%/pdi file/OO 15/32415/l ntrmi keja—

ii jaj I tYł 15 Pflpdf
i0.Liiimawmajiey;uzed udzmelemi,ein zaniowieilia, wezwie Wykomiawce. kiorego ulena zositla najwyżej

ocenitillm. ki zlożenia w wyinae/onyill, nie kioi,zym niż 10 diii. terminie aktualnych ha dzieri złożenia
imasteputacych oswiadczeń lit) dokumetitow:

I ) in órnuicj i z Kiajoweeo Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. I pkt I 3, 14 i 2 I ustaw”y,
wystawionej nie wcześniej tuż 6 nliesiecy przed uplywein termni iti składania oiert.
2) nmswiidcze nin Wcmściwego naczelnik, Lir,tdo skarbowego potwierdziacego. ze wykonawem nie zalega z
(uplacInienI podatkuw. wya:iuI( „heLu” ile wclesniei ni 3 lii lesace przed ulll\Wcnl tel1)11 ilU składania oltri
lub iiiw,o dnkiuiiiemu poiwwrdzu4cego zy wykonawca z11\4:uil porozuiuieiiue Z wi;i”clwyiui orgarein
pudatkoyni w sprawie splal tych iiależiiosci wraz. z eweiitualnymi odseika,ui lub rzywinnn W
szezeećintcci u7yskal przewidziane priwciii „woliiie,ie. odroczenie lub rozlozenie iii raty zaległych
plunosc lub \4strzym:ilme w calosci wykonania decyzii wkiściweco organu:
3) niświadczenia wllsciwci terenowej jednostki tiru;mnizacylnei Lmkkmdu Ubezpieczen S1uileczincb Uli Kasy
Rolniczeuo Ubezpieczenia Spolecznco albo innego dokuuuicieu potu ierdzajacegu. że Wykonawczu nic
zaleg, z oplacanicin składek uia ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. wystawionego nie wczeniej niż 3
illiesmace przed uplywem tcriniuiti składania ulen lub innego dokumentu potwierd2ijaceto, że Wykonawca
ziiw;id pouozuni ienie z wlaściw iii onnmncmn w spraw je spku tych należności wraz Z ewentualnymi <jdsetkuiii i
lub gr,a wiimii, w sic,egołnoci u,yskal przewidziane pr.iWcni zu oiiiienic. odroczenie lub roAozenie na raty
zalegiyeh platnosci lub wstnzyni;nlie w cajosci wykownu;u decyzji wla..cwego organtĘ
4) odpisu z włucmwego rejestru lub z (ciun,lnc; w dcneji i lnltirniacji o h)ziaialnoci (iospndarczej, eżcli
odrebne przepisy wyin;caja W5Li do rejesilLi łub ewidencji, w celu 1x)iwienttzcnia braku podstaw
wyk uczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt I ustawy:
5) Wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych nb ciigIycli również wykoiiy\yaiwch w okresie
ostatnicn 3 lat przed uplywe:n lei maitu sklad:mnia olei. a czcił okic, prow;idzcuii tlzimlalno,c; jest krotszy
w tym okresie. wraz Z podm”iicii cli w:irtośc przcdiniuiin. dat w konania i odmiotow „ na rzecz których
iluc.aiwy zt>stily wykonane, oraz. zIiaczcnieiu dt”andow okrctaiiuych cz te dosi;iwL zosiaiy wykon:nw liii)
Sil wykonywane należycie. sponzudinnegmi zgodnie z zulaezmkicm nr 4 tki SIW!.

Dowodann ptitw1eidzajacynii czy ilostany zosiuły wykonane należycie sa:
— reteycncc lMidz inne tloknule,ii\ WyStaw inne Jinzez nodtilitit. ilu rzec! którego dOstit\ y były
wykony wtmie. a w przypadku swiadczcii okrestiw ch lul i c :igiycil sa wyktuuiywmne
Jeżeli z uzisidn ioimc przyczyny o uib;cktywnyi charakterze \k ykoiimw ca nie jest W sini te uzy Lic tych
doktnuientów. Wykonawca skhtda oswi;udczeiic

6) dokumentów doiyczacych podnnnttm trzeciego. w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw
wyklticzenia iiiiz spelnieuu w zakresie, w jakiiii wykonawci pnwoIte sic mim t-go zisoby, warunków
umdzimiu w postcpnwaniu —je/eli wykonawca polesi ta zisoliich iod,nio trzecegn
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II. jezeli \yykii\ca iua siettzilic lub initjsce z.iniieszkiitii lwiI teryiorum Rzccio1niIitei Polski.

„illit (l(?kIiflttZUUW, O flrV( II I()w”l W

I ) pkt ID. I ) skiada inł()ri1tiieĘ” Z odpowie(lnice() iejetiU albo, w ;rzycldkti braku l.tkice ejestiti. inny

rowiioważny doktiiicnt wydany przez wtaściwy orean s;idowy ib idininisiracyjny kraju, w ktoryiu

wykoiii\%cl in siedzihe lub miejsce ni,n;eszk,iia lub illieisce 71il1ie1k,iitii ni osolsi. krok”, (tOtyez\”

„ilo”iiiicja albo doktincitt. w zikresie okrclonyiu wart. 14 n,i. I pkt 13. 11 i 21 l”7.P. \YysiawiOIfl nic

WC/eHflej niż. () nhlciecY pizetl tipt> WeIhh teritniu 5KlidiIiii utcil,

2) pkt ID. 2) — to. 4) sklad; dokuiiteitt lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca tot

siedzibe Itl) UIttJXCt ziihiit”szkinia, polwieidzijice tidpowietinio. ze.

1) ile zalcsi z tiplieaiiieiii potlitkow, oplit, klatIck ni ubezpieczenie \polec/lhe lub zdrowotne albo ze

ziwarl pf)n)zun)it:ie 7 WJilciW\”ih) OFIUfl) W spriwe SJi.it >„ch iialeznoei wri? Z cwenhtiil;tyiihi OdsetkWIII

lub w”Lywnami, w szczesólności uzysku przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na ruty

zaler.lych piat ności lub wstrzyiiian ie W całości wykon;iiii decyzji wl;iściweio oreinn, w ystawiony nie

wczenic ni 3 miesccy przed tiplywen terminu sklidania ulen

b ) nie otwarto jego ikwidaej ani nie ogloszosm upadłości. wysian lony nic WCZCSO C niz 6 miesiecy przed

upływem terminu sk ladania olei.

12. Jeżeli w kraju. w którym Wykonawca mi siedzibe bib miejsce za,nieszk;mia lub miesce zinneszkinia ma

osoba. której dokument dotyczy. nie wydae sic dokutiteniów. O których inowii W rozdziale VI. I I. /aiepuje

sic je tlokunieitrein ziiwiettjicym odpowiednio oswirdczenie \Vyki iluwry, ze wskazaniem osoby albo ostu

uprawnionych do ee,o repi-ezeiltaeji, lub oświadczenie osoby, której dokument mat dotyczyć. Aożonc przed

notiriuszein lub przed organem spilowym, idminiilraeyjiiym albo oreinemu sainorzidu zawodowceti lub

gospodarczego właseiwym ze wzglcdu na siedzibę lub miejsce „aiu ieąkaiuia Wykonawcy lub niieisce

z;nnie-,zkiii,iii tej osoby. Terminy okrclone w rozdziale VI. li stosuje sic odpowiednio.

11. Wykonawci nancy siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby majiuceJ

miejsce zmiieszkinia poza terytorium RzerzypospoIite Polskiej. której dotyczy dokuntent wskazany w pkt

10. I ) sklada dokument. o kiól) in HRflĄ) w pkt II. I w zikresie ukreslonymn W art. 24 ust. I pkt 11 i 2

Jeżeli w kraju, ktoryni miujce”imieykaiiii ma osoba. ktorci dokument imi;aI dotycyyc. nie wydaje sic

takich dokumemitow zastępuje sieje dokuiiienteni zawierajacyim oświadczenie lej osoby złoionyiii przed

noluriuszein lub przed organem sadowym, dmmisli”ac\jnynm albo oreniein s;umorzpdu zawodowego lub

gosiiodarcjeeo wii-ciwynm ze widejui ia miejsce zuiniezh;uua tej osoby. Termin okrelony w rozdziale

\ 1.11 stosuje siC odpowiednio.

14. Dokunmeitty lub oswiadczenii (dotyczaee wy koiii\ cy/wykoimlwcow wysiepu acycli wspólnie i i niiycłm

podmiotów. na których zdolnościach lub syttiacji polega wykonawca iii zasadach określonych w art. 22t

tismiwy). składane a w or%t”iIma)e W (Ristici dokunienlti elekironieznego lub w elektronicznej kopii

dokumentu Itib oswiadczenui pos\yauczoiej /i zeodnosc z onginiIem podpisem kutii flkowanyni.

!obowi,zanie, o ktorym mow 1 w rozdziale V—l. I ) należy zlozyt w orygintle posiad dokumentu

elektronicznego lub w elekt fonicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poswiadczoncJ za Zgt)diiOsC z

oryg i najem 110(11) scm ku ali 1 kowanym O.

I 5. I )okumnenty sporzidzone w jezyku obcym inuszi być „lozone wraz z tu; tuczeniem na jezk polsk Ł

lo Wykonawca w tirinumit 3 dni od drut 2n—hieszezemn;i na stronie i;hitrnetowcl mntirinIcj której iflOWi win.

56 ust.5 nslaw> P/P, przekaże zamawmajacenmn ou iadczenic o pr/ntIezTośem lub biakti przynaIeżntici tło

tej samej grupy kapitałowej, o którci nowi w nit. 24 ust. I Pkt 23 ustaw> IVP. niz, ze złożeniem

owmadcjen:m \Vykoi,awca urnie pizetktawe dowod . ze )mwiazummii Z mmvi)) uykomuiwe;m nie nn,widz;t tło

zakłncenii koikuimeitej; u norepowimimmn im uu,jclenie zti;iowiein,i. ()swiadezeuie skł,ittmae jest w poiici

tlckimirnicznt oimiTZoj kWtIi!ikOUniyr I mijUseem elekirnniezn>,n.

1”. W zakresie nie uregulowanym SIW! zastosowanie nimja przepis\ rozporzidzeitit Mirósimi Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 r w sprawie i”odzajow tlOktnhbento\y. jakich inoze zatłuc zan)iwiajac\ od \%ykotiiwcy W

potepouLmi o udzielenie /anloWcnil.

1. Jeich wyko;iuwei nie zbiż>” eokumciuiu. O krtryli UlOWI W rozdz. VI. I. nmejs”łei Si\\Z. um”wiidczea Itr)

dokumenttmw pot\ymeidnmjacycll ukolicznośer o kti”mych umowa u art. 25 ust. I ust,nu y PLl”, lub innych

doktimnentow niczbednyeh do przeprowadzenia postcpowuiii. oświadczenia lub dokt;menty są niekompletne,

zawierimia biedy lub budza wskazane pt/tł Zimiwiajicego Wal p1 iwo,e „ jmmiwi,j;ie\ wezwie dii ic h



złożenia, lizlIpełIltennI, poprtweIu w terminie przez siebie \yskazanylll. chyba że 1111110 ich złożenia oterla

wykonawcy podIeaLiby odrzuceniu albo koweczne byłoby uniewazlucnie pos(epowitlIi;I.

IQ Jeżeli wykonawca ue ilt,żyl wyn1aLanycl1 łlelnollhlcnlctw albo złożył wadli\%e luel1Iolc1c(\y,
zanlawiajacy Wezwie (II) ich złożenia w terminie przez siebie wskitzlnyl1I. chyba że 01011(1 ich złożenia ulena
wykonawcy llOdle4a odriticeaiu albo kOiIieciile hyl(lby tIIHeW1lZllIellIe ł)o.ąlboWa1lia.

20. W przypadku wykoniwcow wl1olnie ubieĘaiacycll sic o udzielenie zamowienia oraz w przypadku innych

l10d11It)\y, na iitsohar li LIórV(lt wykotiawca P0leI In zasadach okleEilollycii w jut fli IISliI\\y, kopie

dokuiiientuw tloiytzacycli odpoyiediuio wykolla\ycy lub tych podmiotów, niocil byc uowi1Idczol1e za

zŁL(1(lnOsć / Ol) eiiiałern Pl \yYl\olunycy illun te podtiiioty 1111(1 w\ kinawców wspolnie ubieLajicych sic O

udzielenie ziiitowIenii l1ubliczic.LI) — odpowiednio, w zakresie ktżdeo 7. lich dotyczą

21. PoswiadezLIlia ii iioclnos oryejniłein ilokonuie odpowiednio Wykonawca, jiodiuiioi, na kloreeo

zdolnociach lub sytuacji poleca Wykonawca, Wykonawcy wspolnie uhieeiijacy sic o udzielenie zant”wiciiia

albo podwykonawca w zakresic dokunicjiluw lub oswiadczcn, które kazdceo zuch dotyczi.

22. Powiiilczcnia za iodnoc z oryr iniłcm cieki runicznej koili i dokuiiientu lub oswiadczenia I tsicpuje przy

uzycii kwili likowitneco podpisu ełcki roniczneco.

23. W przypadku pl7cklzywinia przez Wykon;iwcy dokumentu elektnmiczneeo w Ibrmlcie poddii;icyin dane

koinpreji, opalrieiue pliku zawIclajacco skOnIpresO\YInC tianc kwitliłikowiiiyni pod1iiscni elektroiticznym,

esi rowltozniczne p0yiIdc7tnieI1l przez Wykonawce za yi.odnoc Z Itlyinhliłcilt wsiy.tkichi

ełekitoiikzn cii kopIi dokulliclltow zawiMyc(l w tylu piiku z w\jlik1elu kopi po\%iltIc!0nycll odpowicdiiio

117CL lnnc1() wykctriiwcc ubiecajaceco .ie wspoliiic / lilii li uditelenie niIno\yeiiia. ni/cz podiiiiiii Itl

klol-et!o idoliiociicli lub .ylUlcii polce-it Wykoiawct ClILi. Z wy1iikieiiu dokuilleiltow 7IOJ(tilyclI W onciiiale

pdpIsa!1yC11 k ll:flkowany”1I plidpiselIl elektntillczllyill

21. JejeE oryzilla I dokumentu lub cj.wiadczcnia. o kiórycll mowa w dn. 25 ust. I ustawy. lub nne dokumenty

lub oświidcicnia składane W posiepowIniu o uclzeIcrtie zalnowicnia. nie „usttiy sportadzonL W p(lstIei

(lukuineltlu elekiroiiiczrteio. wykonawca nioze spornidyic i priekaznć elekironiczna kopie posiatlaIleio

Llokulnelitu lub owiadczeii la poswIadcktIli kwal i flkowinym podpisem e lcktroniczllyin.

25. PIJYP;tdkt wskazania przez wykonawce dnstepności owiadczen lub dokulneniów. o których IiiOWt W

l{oztziijle VI SIW! w iorlnie eleklrolticzllej pod okresłonymi idreanii inlerlletowymi oeC)lItodoteplnch i

be/phiiliwcll baJ. dilIyen. /alllaWlaiic\ pohiera nuiodzielnie z tych baz danych w4azane przez w\kollawec

ow adczena lub dokulllcliiy. Jezcii c,switdczenij i dokuntenh. o ktoI3ch lilowa W zdaniu piefl\siylI] Sa

sporntdzune W je,ykti obcym wykonawca zobowiazan jest do przedstawienia ich tluinitczcitii ni jczyk
polti.

2(3. I lekroć w S I \k Z. i t:ik/e w za icznikicit (10 51 \% Z w ySLelluje Wyln()C pOd11iflyll1 id dilkulaeniow lub

Ibwiallczen lub tez luolwerdzin doull1eiIlów za zodnoc z or\eiiialenl. t,lIcży uczci to rozumieć że

oswiadczeiiia i doktmenw le powinny Inc opatrzone kwaliflkowanym podpeln eleklronie/llym Osoln

(osob) uprilwaiollel (upr:lwnlolyciI) cło Jeprezelilowaiiia wykclltawcy:podnliotu. III iaMlbae h kIi \yluaci
kioreco wyknl1lwc,i poleci zciilitie z zasaLlailil reprezelitaełl wskjznynii we wIec”.wyllI rcłesir/e lub osohe
(cJ\ohy) UOYii/liLlil;i cltt lcpezellIo\yaiiia yykona\ycy- podlnlolLh El-I zasobach lub stuiup klolego

\yl.-koila\yca l1olea ni podslI\yle pelnoilociclwa.

27. l”elnoniocnictwo. O ktorylll 1110W) 1V iki 2o utI nŁorenl lewaznosci IlluSi h\ć zlozone W posIali

elektronicznej. opr/ole kwiłiFkowiily:11 podpisenl elekiroiiicniym przez osubc y upilwazniolle do

relurezeniac I wkizine We wlac iwyiti rdest ric. !lniwiajic\ doilllszcza złojenie elckroicinet kopii

peinOlllOcnict\ya pOUiltlc011cJ piez nuiiiuszi kw;illflkilwanylo podpisem cleklroniczi\ni

VII. informacje o sjtosotiie porozunhicwalliil się Ztiiiiwitjąceo 1 Wykoiiawcani oraz przekazywania

oswi;idczcń dokunieituw, a t:ikże wskazanie cjsob uprawnionych do porozumiewaitil się

7 W”ykonawcami.

I. W postcpowlliiI cl udzielenie zitw wieni k<llilunikacja pooliedzy ZiiiawiijacyllI a WykL1nawclIni W

szcz.egolnoci składanie oswiadczei, wIlioskow (innych niż oterta), ziwiadoinicn oraz przckLzy\Ilie

ITI lónulcl i odłiywi sic elektl-oltic/ilie za posrednictwcnu dedpkosyaiitwo formularza dOStę,WL”i,”O na ePUl P

oraz IIWOS%JJIIiOJII”I,”O przez iiuiUPorial (Fornuihr: do Ao;;:ui:ikaćjQ. We wszelkie; korespulidclw i
zwiazanej Z llinicjs/ylll hls(cpowIlIieln !unawiajacy i Wykonawcy poslugują sic numerem ocłoszeua

(I-Ś/P. TJ D lub li) postc1luwaiii).
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2. ZaIlla\yiiijacy I1ioe róXneż koluLIiiko\yać sic z \\ \konawcalu: Za pOillOcil pot/ty clekiroiiiceiiej. eiiiiil

Yaliitflci(_i!Tajż W!( tfz_.pt

3. [)okuincn(y elektrojuczite, oswclclezeilIa lub elektroniczne kopie ilokuinentow lub oswiiidczcn skindatie sa

rzcz Wykonawec z posrednietwem /„„onnzi/ai”;a; do k;izinikw ft tiku zalaczniki. łtiniawitipcy doptiszcza

równiez. inciżliwosć skltidinia dokumentów elektronicznych, iiwitidczen lub elektronicznych kopii

tloktlnenów tui iswitidczen ii pomoeti poczty eleklionieznej, lin \yskIztinY w pkt 1 adres emiujl:

;t.l(\”uiI.iI,\\ luid,”.4i] S;iosoli spor;dzenia ukkuuuenhu\\ eteklltuTIie/Jflcli. t),,”,ytti(jezeIl 1(11)

elchironicznyuh kopi (lOktiillelltó\y ltiii ()sW”ItideZCn niti. WC z.0(ly Y wyi ailituini okresloiuyini w

rozporitidzeiiiti luczesu Rady Minustiów z dnia 27 czerwcu 20! r. tu s/wint u.—iu;a z;”ou/Arin” Aoiiiićiitkitj:

t/cA JtcltlIL:Iiu7 1” /u(uit/lOuiuiiiIii iU/h”/c” J” :(nn(u;iic;iw p(ąh/tt”)i”/o O(ĆC ilu/O1tj)iihUhtui i/wa”tiłOiiiitmid

doku,nttuoiu /knymc,zydi orl/. uozporiidzciuiu Muuiisira Rozwoju i t1iiuii 26 lipca 2016 r. y .tpran”ó”

iti (/.tż/ 611” ćlć ik Iii)) II!tiI t” jakich lito: tjdtić ati (II t”ItiJtjC” II „koi lat t”ti” ti” /)Osh”/ OIt”LiiI lit (1 ?IC1.11 „ft „III

„Uli! Oli „tu „lita.

4. Wykonawca może zwrócić sic do Zamiiwiajaccuo o wyjaśnienie treści SIWZ.

. Jezel i wniosek o wyjaśnienie Iresc NI Wł wplynie (10 Zainawiajacego nie 1/lit”] fliz (10 końca dnia,

w k(óiyin uplywii oołowti teruuiintu skladtinht <tIirt, łarnawitiiacy udzieli wyj;isnwuu nezwIocziiuc, jednak nie

IĆ/fliej niż na 6 dni przed uplywenu lerniunu sktidaniti okn. Jeżeli wniosek o wYjaśnienie lreci SIW!

wplX nie po upływie lenn un, o którym 1110W 1 powyżej. lub dotyczy udzielonych wy tiśnirn. Zainawiajacy

lunie udzielić wyjasl]ień albo )oć,ostawiĆ wulil)SL”k bez rozpoznania. !ttIfltlU”itijacy”flhIIiieści \yyjwnieiiia lii

Stronie inteflic(OWej, lId ktorej LidOsICpnl()nO S I Wł.

6. I”rzedlużenie leilninu skladanizt okn nie wplywa na bieg terminu składania wniosku, ° kóiyun mowa w

rozdz. VII. 5 liillie1szej SIW!.

7. W przypadku nozbieżnoscu pomiędzy treścia niniejszej 5! WZ, tu treścit udzielonych odpowiedzi, jako

obon l/u IŁ I n IL/\ I zyj IŁ WŁ SŁ Pism i / IW IŁ r ijit Ł4) 0/fli S/L OSWI IdL/Ll1 I L łani iw 1] IŁŁ j

S. Zamtuwitujacy nie ii zewiduje zwidtsnsi zebrania Wykonawców.

VIII. %Vyiiiat;iiui;i dol cttce WiI(liUhll.

Wykonaweti zohowia,iny esi wniet waultuin w w”stukosctS 000,00 I”LN (ilounie: pięć lyskc) zlolych)

przed uplyweuii tenhlinu skkidanitu okn!.
2. Wzidiuni ino/e tiye wniesione W

1) peniudzu;

2) poreczen itch bankowych, lub porcezt”nuucll spoldzielezej kasy oszczeclnnściowo—kredylowej, Y tyiui.

że poreczeille kasy jest Zawsze porcezeuuehll pienicżnyuli:

3) :wtirinctiuh btliWotk ccl::

4) wanuiicj:wli ubezpieezeinuwyelu:

5) porcezenuich Iid/iClln\Uh nr/cz poduiniy. O których nowa W In bh uą. 5 pkt 2 USLIW\ z dnia

9 listop;uul;u 2000 r. o utwor,eniu l”olsk tj . \eiicji Rozwoju Puedsiebuorczot.ci (Dz. U. z bm r. poz..
35))

:3. W;ulium WIIdIS/OIIC w pieni utl;u ialezy wpucić puieleweuii 1:1 kunio Zaniawiajaeeao:

— PLN (złotych) w banku flNl” Parihis hulk Polska S.A. O/Lódź, 90—050 Łódź tul. Piotrkowska 66/168,

iw ric! unilku: 09 2030 0045 li 10 0000 (1020 5680 SWI FE — PPABPJ PK:

— LUR (euro) w banku HNI” Paribas Ihmk Polska S.A. (}l.ndy, 00—950 Łódź ni. iioirkowta 166.168, nr

nucIltInkIl: 72 2034) 00453111) 0000 (1034 1421) (SWI LI: !„I”ABPLPK ; IIŚAN:I”L 72 2030 004.5 3 I 10

(JOOIJ 0034 1120)

nuycd lIply\\eltI tcu”unuutti skkudtnii oleul. li/V C/ViI 1:1 ier”niIl W flic”lUIiiu WaduuIi W !(YIiIe pielik/tlej

przy jnluue się Icrnnn ll,naniiu lin rtiehnnhii Iniiukiuwyuui ZIllltiWitljUTt(I.

• \V przypudku wiiuesienia witlitnil XY innej wiIticIe iii PŁN na rachunek wskaz,uun” ilu Wpl:ul\ w PlN bank

/:uruiaw[tijaceco doknnu lei 1nzewaluunwiuiil litu PLN ukuli na r:uclltunktl huuikitwyun ł:uin;uwuuiace:o

znajdzie sic kwota wyr:użouui w PLN (nie utioze ona byc ilu/”ztI niż wysnkose wadium okieślonu w VIII. t.

W takiej stnucji !aiuawiuacy zwroci Wykonawcy kwntc wyra2oii w PLN, a ryzyko ewentualnej

rożilicy” pouniediy kwoti wplieoiiu a kwota. klóra Zostuulie zwrócona po lirzewaIutoX%uIiu (tj. ryzyko

min je kursowych) poniesie Wykonawca.

• \k przypidkti wniesieniu w;dinu:i W wlocie PlN nt rachunek wsk:uzun dn wpkuiy w LURO. bank

/u:aawuJuuccto cokn:ia ci prze\yaituLo\yuuuiu na I .LRO. zutcilu iti nucienku bunknwyni /„aunaw!. ulce:”di

S



znajdzie sic kwota wyri2.oiui w I liko (po przcwilutowauiu me noże otia być niższa niż wysokosu
wat! miii okresiona w VIII. I. W takiej sytuacji Ztuiiawiajacy zwrocj Wykonawcy kwote wyrażona w
I lR( ). ryzyko ewetitti.iliwi niżilicy tm1icdzy kwoti \YpłlcOlli 1 k\y0I,i. kiori zostanie zwnicoiii po
pi/.C\%a1t110yal)iLi li. niykti o.”iiic kIlrso\yycii) xniieic \Vykoii;,yc,i

3. Skuteczne \YtlEesltIlje \ya(LIIIU W pieiiiitli.ti lasteliuje / cbwnla LI/Ilallia sIOLIkOW” pienic2nych na rachunku
li;iiikowyiu 7zimiwiijace:o. o kloryri uIo\4l W rcizdz VIII. 3 litIiei/cj I\VZ. pized ti:iyWciii leuflitiu
ktdLnia titrt (t. przed up\Wttll (tIUL L e(I(L”.tLlY wył dom jIko osLllee/lly leruuii kitłania ilitn),

„ \V przypldkLl \yl)iCSienhil \yaLIItIIll \V tólillie liniej 17 pienie/110 pOW”y/5Z) (lOkLitucilI ualwy iłozyć w
oiysirsile \V postaci elckiroiiiczmiej zil pohre(Iniclwcm dedykowiiiego łorinulIrza dosttpilcgo 10 Cl”tiAI”
orl/ u(lOslcpIliOileUO l%CZ flUnhł”()rtai.

t W lUz) „adku wioszcilia Watlililil W orillie \YIiIlC!i hillkOlNej lub tibez1iiec eolowej. rwiirancja iiitis; beć
e\yirii)Lj;i Ilicor\yoImI „Li. l)CŻ\yiiLIilkO\ya i P”1 llitr\yszc 15eillfle /ati,lIiiLr zIn,l\yIJice.o)
pori.IdzOiiil zgonie Z ObO%yIi7tIjieynhi przepisami i l)0yiI1na ziwiei;tć IlasLtpuóice clcnienty:

a) nizwe dajaceo zlecenie (wykonawcy) henelicjeni.i ewaraileji (niill:lwiaaceeo), wninti (banku lub
iIlSlyItiLj uhe/lieezeil owe udzielij4cycll g waraliuj i ) oraz wskazanie ich siedzib.
h) kwinc ewarilicji,

c) termin ważności gwarancji w lur iwie .„.()d dnia do dnia

d) zobowiazanie e.WIranti do zaplacenii kwoty gwarancji tli pierwsze danie ziiiiiwijacee,o W
sytuiuj;icli okrb)oiiyeh win. 46 List. 11 unit in. 16 ust. 5 Li%llwy z dnia 21) stycznia 2004 r I „rawo
101110W ICh 1 ubici nyc h.

7amawiIlacy hiw tiopuszczit itiożliwosci LIillJeszciCil I W tresci gwarancji klauzuli dotyczacej posrednictwi
poduiitnow trzecie It

7. 7 tresci cwirancj iiporcczenit winno wynikać bezwarunkowe it każde piseniiie zadanie zgłoszone przez
Ziniiwiijaceo w terminie zwiatarlii okna zobowiazanie Gwaranta (10 wypłaty Zamiwiijacemu pełnej
kwoty wadiuiii w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a I 5 ustawy PiP.

8. ( )trti wykonawcy. który nie wiiiesie wadium lub wfliesle w sposob iiieprtwidlctwy zostanie odrzucona.
). ()kolictności i /15111)” zwrotu wtditiiii. jtCO przepadku ont, zasady jego zaliczunij ni poczet

ztbez1iieczeiiia naleiyteeo wykoaania uniowy oktesia ustawa Pil”
I 0 \\ acliuni ititii zahezpeczoć ocrle priez caly okres zwmiziiiia otertt, puczawszy od dnia. w którym upiywt

leniu n składania otćr

IX. Termin związaniu olerti.

1 - Wykonawca hedzie zwja,any oknu do dnia 27.08.2010 r. l4jcg lernijnu zWitz;tnia ok-ni roZpoc/yiiii sjd
Wraz z upływem terijtinu składaiijt okn. (art. 85 ut 5 ustawy Itl”).

2. Wykonawca moze przedltiżyc leriluin zwiaz.iiira ojerta. iii mis iiiezhedimy do zawarci tituiowy.
snuuodzjelnjc lub iii wiuosek /liflaWiajaceeI), Z lyni. że Zaniaw”iajacy rnoze tylko raz co najmniej tui 3 diii
przed uplyweiuu ternimuti lwia/tuja olenia. zwrócic sic do Wykonawców o Wyra/cnie zgody iii przedłużenie
lego lerirlinu O o/nie/Ony okres lic dlużs”y jediuik 111/.60 (liii.

3. Odmowa wyrażenia zgody iii przedłużenie ternitnu zwiazutilil cikrit nie po yciduje utraty wadwrn.

3. „rzetłinzen je terminu zw iazaiiia okot jest dopnzczalne kko z jednoc,.esnytui przedłużeniem okresu
WilżtlOsli waditinu albo. jeźel i 11W jeSt ((I tnoiliwic. Z Wfl iesieluiein hiOWeCO wadiunu na przedluzony okres

zwimnhluia ulena. Jezel przedłużenie leriiunu zwazanit ctkiti dokonywane CM po wyborze ok-rtv
uuajknrzyslniejszej. t>l,owiazrk wniesienia nowego \ąadiujn lub CCL) pnzedłuzenit dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego oferta zosiała wybrana jako najkonzystnicjszt

X. Opis sposobti przyoh%ywania ofert.

1. Wykonawca hiloże ilo”yc jedu ok-oc.

2 C )feiie oleiy znzy ć w terminie do 28.06.20 IQ i. do godziny 1(1:00
3. Wykonawca sklada 0ICI1Q li posreduictw cm For,nnlurza do Joeuhi, :nihmj”, H”I”LWJUHUI of”fljr lub

it”fliosku dostcpneeo na epliAl” i udostdllnionego r whlież na uiinl”tutilu. Klucz Itibliczny nezbeduiy tło
zaszyIiow;iuuit olei-ty przez Wykonawce jest dostepny dla wykouawcow ni uuinil”oiiału w Szczegółach
postepowana. \kykonawca szyl?uje składana okite Iloslucujzic sic Ideut likttorenm 1(IstepOWtniL 011/
po[11ailylil kitle/cnI puhlic?aytul wykoryssttiic Apłikare do szylrowinja. W :on:muaiju oferty
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\ykoitawca zobowmzaiiy jest podać adres skrzynki elą!.\l”. ii któiyiii prowadzona hedzie korespolideilcia

!\% izirtia /. postlnnyatleni.

Oferta pciwiiitut być sporztdzon;i w tzyko polski, z zauhowiiiiictu postaci elektronicznej w form twe

danych pdk doc. doex tlx ps lub odt i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznyiii. pcisot)

zlozeoti oferty, w tym zasiylrowanii ofcrt\ ophlll\ został w Retimlaitijitie kor”ystinia Z mninii”oriil. ()lćrte

nirle,.) !t)yć W oryiiiale. Laii iwi;ticy Inc (toptiszcza mo7li\yoci ziożeiii;i 5kiiiti OeI1y o;)itrZOnet

kwaliflkowatrymn podpisem elcktroiitczo\l1l.

5. Wykonawca noze przed uplywem terminu do skkidania ofert zmienić lub \yycoflić oterc za

po.rediict\%eii ltriiitilirzi do ZOLLittiI. Ziiiiiiii\, \YyC0ftiliZi ofeity Itib wtiosko (Iostclillcio na eP( fAI” i

tldost\pliIuml\ cli iÓ\YllieZ II. iiiiul”ott;ilti. pOStib Zl)iIiii13 \yycl)ltItit oiiflty zost:ii opKtlly \V Instrukcji

uzytkowttika doswpncj na nit nifortalu.

6. Wykonawca po upływie (cr111 irin do składania oIrt nie może skukcznic dokonać zmiany ani wycofać

!i(i/oflef olcny.

7. \V pizypitdku koniccznoci / lożcnia w olurc ie ki ILu dokunieitlow, (np. oferta. JI DZ. elitomocnictwo.

tiIcmnlci przedswbiorswa) Wykonawca powinien te dokumeiiiy zapisać jako zip dopiero zlszytr(rwac

Aplikacja do szylrowania także jako zip.

X - Ok na nin i zawieni ć nw. doku men ty i ośw indezeir ja, pud p ki lic przez nsol”y mi prawu lon e

kwalitikowanym podpisem elektronicznym i złożone:

:t) Formularz Olenowy sponzirdzony i ypcłttiony wedlug wzoru stanowtiiceLzu Zalacznik Nr I do S]WZ,

w postaci clcktrori”cztiej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a nastcpnie wriz Z

pukani i stanow tacymi olente skompresować do jednego plikti archiwum (ZI 1”).

li) Jednolity europejski dokument ztmowicnia (J I DL) Wykonawcy spornidzony zwdiiic z w,oreitl

standardowego lormularzi okreslonego w rozporzidzeniu wykomiaw czym Koousj I uioptjskitj

wydanym na podstawie art 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/Ul w zakresie wskazanym w SIWZ

zalacznik lir ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a

flbtej1nie wrn,. z plikami sttnowiacyin i olcrte skotnprcsowac do jednego pliku archiwum (li P).

c) Jednolily dokument (JI I)Z) podmiotu trzeciego na zasobach. którcco Wykonawca polca . w postaci

elektoniczitet opatizonj kwalifikowanym podpiseot elektronicznymit, a oiist5pnie wraz z plikami

.stanowiacyllii otertc skontpresowac do jednego pliku archiwum (Zll).

d) l”elnontocuictwo ib reprezetitowania wykonawcy. o ile oterte sklatla peliiniiiouiiik. Pelnoinocnictwo

milsi zost,ic złozi,tie wraz z oferta w oddzielnym pliku. w wstac elektronicznej o;xitrzoue

kwtIilikoą.tttyitm xrdpiseni elektnnnczttyni a ttas(cpztie właz z plikami slaiiowiacyiili olefle

skompresowane do jednego pliku arelitwuni (LII”).

c) zohowizt,anie podmiotu trzeciego — jeżeli wykonawca polc.a na zasobach lub sytuacji podmiotti

trzeciego w postaci elektronicznej opairmiicj kwaliFkowiiityie podpisem eleknonicznytn. a niistcpmtie

wrazi plikami stanDu tacynii oleic skompresonic dojcdneeo pliku irchiwuni (LII”).

1) w przypadku wnoszenia wadium w tronie innej ii, penieżna. iineaitł dokumentu wadialnego

(gwtriliicj lub porgczenia) należy złtwyć w orygi naW w postaci elektronicznej za posrcdnictwc in

(ledyk(t4%iioct<l formularza di,sfepitcm iii ePUAI” oni!. ud()stepiinrneiI, przez niinrPortil.

9. Wi.koiiayca \4ktże czec zimnoyieriit. która zarnierza powierzyc podwykonawcom i nazwy

pt t I wyki iii we I W.

W. I )oktimneoty sl)or!tdzOne w szyku obcym sit sk ladoie wraz z tlu maczenieni na cixk polski.

I I. lreć złozoncj oferty trusi odpowiadać treei siwi..
12. Wykonawca poltiesie wszelkie koszty zwiaztijie Z przygotowaoieiu Z !łO/.tfl!Ctfl ofely.

13. Zitiaw (tacy tiloriitijc. iż zeodnie z art. 8 u zw. Z iii. 96 ust. 3 osiaw\ Pil” oltriy sklitftiie w

(1 zili)o%\ ie;lie publiczne sa itwtie i pudlesia ttdnsicpnieiiitt od chwili cli otwarcia Z

wyjaukietn ioforitiicji stanowiacycli ttcoitoce puedsieboistwt w roztitilienio tisiawy z dnia lb kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieue/ciweI kooktoencji (l)z. U. z 2003 r. Tr 153, poz l50 z późit. „lii.), jeśli

Wkoj1twca w wierne sklt<iinii ofert zisirzed. że nie lntwt one być udosftpti;ine i Jedilocze%ntc

wykazu. iż zstrzeżone intoriiiacle sttnow;i lafcit”iicc przedsichitirstwa.

1. \k szelkie ilrorttitcje .StaIitflVtrct. lajeiuiiicc yzedseuioistwa W li)łtitiietlitl pzep%ow Ll.M\yy Z tillia li

kwietitit I93 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. klorc Wykonawca zastrzeże jako lajcionice

przedsichiorstwi. powinny zostać złożone w osobilyiii pliku wraz zjeditoczestiyiii ztiilaczenicin polecenia

..ZtI,ieznk ttnow laCy tafcrenice przedsichtortwa a tisiepztle wraz z phktrmć sttoowhtcyiti jawna c/esc

skoiioresowane dojedieso pliku arcliiwutit (LII”).
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15. 2itrz.ezeiie iiilc)rIll;icji, które „ile staiiowia lijellulicy przedsicliiorstwa W rO!liflhieiiiLi Lista\Yy (1 zwalc,.nnu
iyeucJcflycj konkiireiiLI i icdz e I r,iklowii iw. iaku lie;ąniLc;iw sktiikow;ic hcdźje zoilnie z uchwali S „

?t) azcIzieriuki .OO5 (\yfli. III (LI” 74/05) ich L)dta1ilieiUeill.
lb. Lii,iw,:cy elloriliule. że U pizypadku kt%ly \yyLoiliIwca t)ii7\ illit 0(1 I”icO cAyiilyc W trVlEC iŁ 40

tisiiiwy 1”!]”, t złożone przez niego WyjasiUeniil i/lub dowody si,ilulwić liedit tijenililce przeLlseliorstwi w
lOztililiciliu tIsta\yy O Z\yilIC/itiIilI iiietic”ciUeł konkurencji Wykoiiawcy hedzie iriysługiwitlo prawo
/istiJe7eiilt ich tki) tijeiiiii[cii przedsehorstwa. łriciliniotow”e zistrzczellie ziimiwiliicy Li/rui iii
skui ce/ne wy lic/ii t w syttiic;i kiedy Wykoi awci oprocz stnico zaticźeuia. jedtioczesitic wykize, iż.
(.iiit :lIt)rillicJest.liit)wii tlitnlnict piziLcbiiirstwi.

17. Ok”ti. kwrcj ti”esc ile hediie Li(I!1(FYiliiitc Ireci SIW!. / zc4rzezciuein art. 7 )kt 3 ti,gi,wy „z.u
;.L).%ianle „MIl”zLlcoill (iii. r) Lisi. 1 pkt 2 ustawy I”JI). Wszeli\1L nicjasllt)sci i obiekcje (łL)Lyc/iee Iresci
/a})IS(itV W SIWI”. iiiilczy zatLili WyMisilic Z I” iiiawrijacyni przed lerirriiieiii Iulmi;i olLrt W trybie
priewdziinyni w iozdziile VII niiiicszej SIW!. Przepisy Listawy PZI nie przewiiliiia Lieroclacji
wirtlnkóU tidzeltrnit ZIflIOU itliŁi, W tylu zapiStiu plojekiLi Liflow)” po terminie otwarcia olerl.

XI. Miejsce otwiircia ofert.

I. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Limawiajeego w dniu 28.06.2019 r., o godzinie 11:00
2. Otwarcie okn lastepuje poprzez uzyce Aplikacji do szyfrow;tni;i okit dostcptiej na niiniPotttlu

dokonywane jest poprzez odszylrowanie otwarcie okn za porn(Ica klucza prywatteco.
3. Oiwarcie ulen jest jawne, Wykonawcy 111cl uuzeslniczyc W sesji otwarcia ołert.
4. Niezwłocznie po otwarciu okn Zaniziwiajacy łalilie5c na stronie illiernetow ej in oli nacje z otwarcia okn.

XII. Opis sposol)u olilicźaiiiit ceny.

1. Wykonawca określa cew realizacji zamt”n lenia poprzez wkazitnie w Fonnularzti olcriowym
torz!d/.oilyn wg wzoru stanowiacego ZaI:jczniki nr I do SIW! itc/flcj ceny oterkiwuj brutto za
realizaele przedriiiitu ninrnwenia.

2. L:iczna ceni oknowa brutto musi twzgledniic wszystkie koszty zwi;tzane z realinicpi przedm oli
zaniwicnia zgodnie z opisem p”zediuiotu zalilóWicnia oraz wzorem UmOwy (lkre5lOny11 w niniejszej
SIW!.

3. Ceny Clisz b\c: poLline i W) lic/one w zaokrigluniu di, dwóch micisc LI pr/Lei ikti ( zasada zaokr.igleni
ponzej . iuilezy kiióctiwkc pOliiniĆ, powyżej i rt”Wne S należy zokrac I ić u gt”rc ).

4. Cena ołerły U nut inc U ynizona w zło sch polskich („IN )Jeżcl celi zoi.iiiie podana w walucie iiicei to
!;nnawiajacy w celu oceli)” zlozonej olcrty dokona jej przeliczeni na I „LN wedle srcdiiiegc, kursu N I na
dzień otwarcia okn.

5. Jeżeli w postcpowanti zlożon bedzie okna, której wybór prowdzlhy do IlowsIna u zanawwjieco
i,howiiku potłtkl)wceo zgodnie z pl/tji;n11 ti podatkn od towirow i usluc ziinltwiljc\ w celu l,ccily
takiet oierly doliczy tli, przedsitn ioiicl w niej ceny podaiek (3d jow:iflny i UsILI,!. kjory miałby ohowiaick
ro,”iiczye zeodiie / iyini przcpisanii. W takim priypadku Wykonawci. skłdijac oleilę, jest ;ohlcowtiiy
poi ilormowiu z11awiaacegi), że W\ bór ccc) olerty bctlzm prinyidzic iii> powstilia u /;tnlawiajicegt)
obowizkti podatkowego, wskazu ac nizwQ rodzaj) towaru których dostawa bedzie prowadzić do CLiO
powstaniu, oraz wskzupic ich wartosć bez kwoty podatku.

XIII. Opis kn teriów, którymi zanlawiajiscy będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z I)Od:Iiiieiii
w;i1 tych kryteriów i sposoiin oceny ofert.

I. Za okrtc najkorzystniejsza zostanie uznana olcita zawierijaca iaikoiiystnknszy bilans liunkitiw
w kryi eriacl

— (cna (Cj— 60
— Warunki plalno.4ci (Cfl)— 31)
— „I”errnin realizacji sukcesywnych (lostaw (Cj— 10

2. Opis krytern”w oceny nieil y.
I)o każdego z kryteriów zostali przypisana Waga okresloi,a udziałem procentowym.
!amtwiajacy hedzic ocenint eleine:lty (itcrty odpowidnice kryieroni. przy czym kutie knieiiuoi
podiegiu ocene puokostej optrltj O pUli/tj podane zlsid\ przYznawania punkiow.
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)óliti oecii;l oleiły budzie stiiiut punktów uzyskanych z-i poszcz.eeoliie kryteria.

k = + C”11 +(„

Sposób określenia ceny:

A. Cen:i — 6(1

Zmawijicy ze u-z”-Jkiuh lorinularzy ole;towyuh przy twe warto—t ii )ni;”za („lNY otery „Lo e.. do

celty hulanej oleity.

Ptiokituja „/-i ewie otcity ustina jest W sposób nislupujacy:

CI
yi00 phi x 600

edzie C1.
— iiijtiiz—.-i.a cciii

C — cciii o k.rty bid 10c/

14. Warunki pi:ii ności C,, — 30 beda punktowane w nastupujacy sposób:

— z:,iIi(i w terminie („0 diii od (lity wystwieiiit kiktun JOL) pkt

— iplati w lurniinie 45 — •5 dni od daty Wy”Stiwwlliii likliny LII)

—
zapiali w terminie iti —44 diii od duty wystawienia iakluiy O pkt

(I-h”konana II” ()/II”(W I/ii/S1 jwdjć X(IIIkIL”!II(I !t”rnhin p/u;iwści tip 50 diii u nie jntediu/ p 45—59 duO

C,, = ilość (1011 LI6IY x 30%

C. Termin rczIiz;icji sukcesywnych dostaw C, — 10 „X bud ue punktowany w n;isicpu icy sposob:

— l—7 dni od duty złożeni zitiówienia 100 pkt

— 8—14 dni od duty zlożeitia zainówiciii 51) pkt

(lI;ioncziicn ii (J/LiCh (111151 piiduc bmki”i,n, i/OSI (liii ItUh ut7innlolIielne nr 9 L/lilii li/i pr:eiL—w/ np. 8—

/4(1171)

C = ilość punktów x 10%

3. l”unkieji przyznawani olerloni w JM)szeuerólnycll kryteriach budzie liczona z ilokladności: do dwóch

miejsc po )izeuiilku. NijWy/szi Ilu/IX! puiiktiiw \ /nic/S ilitNOr/yStiIWhJt OlCrtt”.

4. Zaniuwiajicy udzieli ziinowiuiiii Wykoiiiwn ktcimeo olerta iidjiowiidiu liedzic wsiystkni niiiaginni

przedstiwicinym w ustawie PZl”, oraz w SIWZ i zlistinie oceniona jako najkoizyslnicjsza w oparciu

o podane kryteria wyboru.

5. iciel i nic budzic niożni dt.konić wyboru ol”rly najkorz tiliujszci ze wzu.ludu ni to. że dw ii lub w licuj

<„krt przcdMtwia iiki aiii hili,u, ceny- pozoMlyuli ki3 larum (Rui) oicrl, Ziiiw ::icy .\pir-ąod tych okn

dokoiia wyboru oterty z niższa cciii. iczeli zoslan4 złożone olcrty O takiet samej cenie, zainlwiiiiuy

WCz\i ie wykonawców. którzy zIożyl i te oluiy „ do złożenia w lenn nie okrelonym przez znillawiaicego

ohan dodaikoii ycli.

XIV. Informacje o lormalnościach, jakie powinny być dopelnione po wyborze oferty- iy celu zawarcia

umowy w sprawie zamówienia l)UkliCzIie0.

Osoby repiuzeliujiec Wykontwcu liny j,o(Ipisy%iliu Ui11QWY powiiiiiy ioiidu ze 5(11)1 (II)buli)coiy

potwicrdzajacc ich Ulilocowanie dii podpisania umowy. o ile uinocoWailie to nie budzie wynikać

. ilOkUilleilloW zWic/A)iiVCIl LIG iilćrly

2. przypadku wyliorti oleny zlożoncj przez ykonawców wspoliiic ubceajacyeli sic o udzielenie

zimowicnii Ziniaw i;iju iiiozc jadzic przed za%%.ircieili 0010W) przcO lwem-i Uiliowy reuulujaccj

wspiiłpiacc tych Wykoniwcow - Lutowa tiki winna okresłac striiiiy umowy. cel dzialaiti; sposób

wsjitmldzial:niia, zitkre pite przewidziiiych do wykonania każdemu z nich, solidarna odiowiedziaIninc za

W\kiliiaiuc zanl(iwiciiii, oziiiizeiiic cyati ln%ai!a konorciuiii tohejiiuiaucao okrc reali/aul irzednijolu

701(1w leni. aw:o;nwn i lcoui;) \kyklUczciue i”aozuyim-ąi w y1iowicdzeit;a tiniiiw kii:isiirc;uui przez

którciokolwiek zjeiii czlonknw tło czasu wykonania zanlowienii.

3. Zawarcie umowy tastapi w wzoru Zamiwiajzicewi.

4. l”ost;uiow unia usldone we wzorze umowy nie podieiaja icunujicjoni.

XV. Wy maga n hi iIotyczz cc za bezp ieczen ii należytego wyko na n hi umowy.

Za; iawia;icy OC wYIiiiĘa Wiesuilil zibezpieuien:a nilczytcao wykoitinia linowy
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XVI. Istotni dla sirnit posi;tnowieiii:i, klórc ziistait;i wprowadzone ib treści tiwkranej nutowy
w spriuwie za mówienia puhIiczuieo, iioIiie warunki nnuwy albo wzor umowy, jutru Z;tnitwiajcy
%yytui:ia od %Vylotl1u%ycy, aby zawar! z nilu ilniowę w wrawie zantó%yieIi:u puibliczneo u;u takich
waintikaclj.

Wpoi LInIOWy. sttit lvi Z:ulaczuuik nr 5 do SIW!.

XVII. Pouczenie o środkach („clIroIt\ pniwuurj.

ls;iydcotu VYkcitii\yc\ 1 takie ittttciiiii poiliitiolou . c/cli nia lal” oti-il iitcic W i/\5k_lflin (l;iitcoO
/LiIWwIcIiRt (hal. poniosi lub iiiożc poniesu sikotlc w wyniku tsintspcniii jirzez L nlawl:tlaceeo pizcilisoW
ustawy I”LI przylngiiji środki ochrony pni1 ptyewidii:inc W dziale VI ustawy I”Zl” jak (ha poswpowań
powyżej kwoty określonej przepisach wykotiiwczycli wydanych na podstawie trL I I tist. 8 ushtwy PLIk

2. Srodki ochrony lmtwiwi wobec oo oszcura o ziunówieniu oraz Sł WZ prźysłuuji rown ie oranintcioIn
WpiSiuI]ytii ilu I sW, o której mowa w art. L 54 pkt 5 ustawy „LI”.

XVIII. Klauzula infortuacyjiia dotycząca przetwarzania danych osobowych

ZZ(MIfle -p art. 13 tbt. 2 riy,pornidzenia Parlamentu I :uropcjskieo.o i Rady (U I ) 201 6/67k) z dnia 27
kwietnia 21)16 r. W sprawie ochrony osob fliycznych w zwia,ku z prictwarzaulieni danych osobowych w
sprawie swohodttei.o przepływu tak ich danych oraz uchylenia dyrektywy y5/467W1 (olne
rozpor;adzenic o ochronie danych) (Dz. Ur,” Ul 1, 119 z 04.05.2016, str. I )„ dalej „.R0DO”, nilorinuje, ze:

I ) adnutijsiratoretit Puti/Patia daitycit osobowych jet Sieć Iśadawcza Lukastewicz — Instytut
\ylókieniuctwaz siedziba w Lody ul I rzezińka 51j 5

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest inożl wy pod adrcern iod(cąaw.lodz.pl
3) Pani/Pana danie osobowe Iir7thytrztuie heda ilu podstawie art. O ust. I lit. b) c) 1(01)0 w celu

zw:i./.un In Z psICpo\tnie1Ii o ud,ieleinie zaintiwienia iublic,neuo Kl LP—236—17 I)

lub w iwnazkti I prawnie %„sd[%14 nin interesent adlTiilitstr,tora na podstawie art. O ust. I lit. 1);

4) odbiorcami I”anill”;uia d;oiycli osobowych beda osoby lub podmioty, którym imdostepniotut zostanie
dokuinciiiacji pnstcpowalhia W oparciu o art. 8 oraz id. 96 inst. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

I „mwo zunowień piubl icznycli (Dz. Ii. z 201 7 r. poz. I 579 i 2018),
5) l”aiii;I”aint (linie osobowe wda przechowwane_ Z odnic z art. 97 ust. I ustawy Pip. lir/cz okres 4 lat od

dnia zakończenia postepowziuina O udiielcnie zaniówiciiia. a jezeli cias trwania urnowy przekracit 4
laur okrc przechow\ watiia ofleilnitfle caR czas inyani;i UOIOU\ liii” w oparciu in prawnie unisaditiony
interes adnnniistrauorit.

6) ohowiazek podani przez Panit Pana danych osobowych hezposrednio l”anil”aiut dotycnicych jest
wytnoieuIn ustawowytti okre.-ji,nytii w pricptsach usta\4 l”ip_ iwiafltti\ull z udiialctu U iosnepowaniu
o udzielenie zamowicni:i publiczncE”o. konsck\yencjc nepoitatti;n okreIonycIi danych wynikaja z
ustawy Pip:

7) w odiuesicitiu do Ikuii/Patui danych osobowych decyije ue bcda podejmowane w sposób
zaLltonlatyzowtny_ stosou”iiiiie do art. 22 RUDO:

8) posiada I”anilkm:
iia podstawie art. 15 Ri”)flO prawo dostepu (10 danych osobowych l”atui Pana dotyczacych;

— na podstaw:e art. 16 R( E X) irawo do sli!iistOW:i!iia Pani Pana diutiyc:i Os000U yc!i

na pod:tawte aul. 18 (01)0 prawo pidan;.i od admiyaisiro<,ta osrtnlczcnia ir/ctwar/an:a d_oiycli
osobowych Z /nst r/e/cn ciii uirzypdkow. O których tiiO\Ya w tri. 18 ira. 2 ROI X):

uriwo (1(1 Wuicacttia skatci do Prezesa Ur/Cdu Ochrony l)a;ycii ()soliowycli. dy nina kitu „ant. ze

pr/eiwar/aiute datiycti osobowy cli l”ani/l”ana dotyczacych iarusza pizepisy RUDO:
2. Jedtiocześitie iistyWn Włókictinictwa pr/Yphluituia ° chizacyin na l”atiii”atiu obowi:ikti inlortiiacyiiiyin

wynikajacytu z art. 14 RODU wzo.lcdetn osoli tizycittych. kutych dane przekaztne zostana Zaniawiajaceitu
w zwiazku z prowadzonym postspowaniciu I które Zanniawiajacy liośretItUO pozyska (Itl w\kotiawcy
hioracego udzial w postepowaotit. chyba ze una zastosowanie co najniniej jedno z wylaczen. o któtycii iiiowa
w” art - 14 ust. S ROPO.
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XIX. Li%I:I /;lkiUtIlihO%%.

I Zalacznik ni I — Wz,r kwniularni uleny.

2. 7a1;,uznik jr 2 — J I 1)7
!alicniik ur 3 — ltiluirwicic (cinir rrupy kt1iI.ilowcj,

4. Załacznik nr 4 — Wykaz wykoti:iiiych dostaw

5. /ailacznik nr 5 — 1i („juki umowy

jĄ

1NCTfl
1.

y4:4t . Hą:”@
osoba pnzyo(owujactt spccylikacjc dr
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Identyfikator postępowania i klucz publiczny

Identyfikator postępowania — 5960029e-d9Sb-4lfb-928c-690a2c754f90

Klucz publiczny:

Version; BCPG C# nR.2.0

mIsEXNOJ7AEFAInZgGSg/Q2N3zQZk[76cFBG2zZ1OLNb+aY7ZxRy4ISQXpucV7GC

WMXCE6dMy7mugEq5XSSzAPtYLwwuQycS/G66f9nXkRFU7YId91Kw+hNp5egLyDst

HYRFAyN RHjKP46qo md myt7+OQnSgG r3 O n3 MX Pi Ccc FIRuB liy+G FMiFM UTtIAx

O[E2MjłOQUY4NZkzQzM2QEU3NJI[RTY1NOExNkZBR[EyQZBERTFFQOMyQUNGMjIE

MTE3MzEXMzQ3MEFDNjEzMTJGOEI3NUM5MOEzNDASQJYOMjg4QOM1OTI4MDFEOUM5

QTd FUk U4Nz EON DA0NJZGR DICM kUwOTIDN jgzOU RG N4icB BA BAgAG BQJc3 QfMAAoJ

EGZQggZt1yRS26ED/3wh2YnUQryi4fw+ayMJRHGHSGm/X9ZokrUnr1dmgFisY6

hmhlUgeXo N RtM LG Lp uJSHI1BzsADG2N N3+geu H 5ysG KfewmH rxt7 p7M kFSwg7f/

Agkc2ZWzZwuxbeDhPl67GlQMkLlCywEKOUy5FoMC37oiOAfn3mmpU23lf82I

=VjlJ



Zalaezn”k iii I do iwz Kl 1I”-Jh— I — 19

Picczeć OIneiiin

OFERIA

7b07011:i \y pOii.l)O\%:tIUti I ti1I”.CCIliC 7I)1O1 cliii W !iybie P1ct11_U i);c(rflhilic/Ollc:O (I \iitOCi

plzLkricz.;ct \y\r;i;”()iM \y z!ot\cb ro\y;io\yrtoc: knot okrelonych li” Isiwc iM. I I n. X LISLi1WV P/I 1)1

tIOti\yr %yI(kiiL in)liesti(iiyco citteo (lYIISI(lItIIliIśO%yeo.

Nizy:i I ndres oferent;i:

nrLiks. lir te!.

I. Oferu cmv dosmmwe wlókn:i poliestroiyego eięteo dwuskIaduikoweo „.nąliile Z WYl)iawIflinni

specyIkacji istotnych warunków zarlIowiellIl za cene:

F I i T
-

i,wki - (_ mikowita wiiIosc

Lp. i)4tZwi i bse edfl(NtkO\y
-

VA F brnu o P0YCIi
Ii Clii)

I [ 1)wuskI;IdI]ikowe 4-6 dtexf35-7O 70000 ke

I ąeZIla ceiia b rui I o oferty

2. Inibrnwje: lny, ŻC wybór mojej ihiSZej ofchy : hędzic/ nie będzie (iihjićiii:eh;i sAn”lh)

irowidzic dii p Wąiiiii II z.imawmij;iee1() ohowizku iodamknweeii. w zwimzku z czyni wskizuc my nizwe

(m-odiz4) mowint uluei. kąorycli dolLwa wiidcyciiie hedzie jironidzic do CO ;io%stinL „riz ich wirtoć:

bez L nuty i Idi tku V Al

Rodzij towini \ lflOC bez kwoty piditku VAT

3. Termin w kontnii: sukcesywnie 12 miesięcy, liczne od daty zawarcia umowy

4. Ofenijemmiy nisrepuice winitiki pi:itiIosei diii od daty wy.tiwi(nia liktory

5. Oiewjeniy lennu walizaup zn,iówienit (w dniach)

W oĄaie nIZIN: j;o/cii konhn”ma //usć c//Ii iycd/:c/c// :cmrcjmmŻt,nc np. 9 c/fli c/ni

JJJi. 8—11 cliii)

6. /:ircjctrow:mic I1iZW\ i iWe.y n yhomiiwców n yicpw icyui wsiol lic u przyniekii WykoiuLwcćw

wptiInie uhicmjicycIm sic o udzielnie z:Lim)wieiii)

7. Akceptujemy projekt um;u”uy („ulic/mik nr 5 co sin/) miru w:irtiiki spcieni:u wiaUc/Unia okreomie treści:

specyfikacji istoiiiych warnnkó\\ zaillowIcilIL.
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8. \V pzypadku \yyI”oitL Ii;lszei okit)”, i.ohowiiinjiiiiy le (10 ziwarchi LnIi(IWY 110 I)kieslOiiyeIi \Y noieLcie
tiIYiO\yY \W0i(iilhHcIi, \Y iliIcJsi.ti elluhllie \„\ ZiflIc!OiiYIi] pr/ci Zwmi\yiiceo.

V. ySZ[ LKĄ KOKI Sl”ONDENC,I E w Spian W 1111 [cis/cel) 7IISLCI1OWOII 0 110 ciy K iciowac liii eden zjRIiLt/\CI( aduco\y.

— Za p0C(li)iCI\VCi11 ileilykow;incco Irfl]IiJalz1 (IOSIkI)I1teO ePI JAP iiips:! yli.
— pod [drt.eIn Krzy”iki: !IW—Lodz Skrytka! SP.

—
iidostcjuiioiwo prycz ntiiiPortii hnps://miniportalu,p.goy.pl (Fonuiilirz tło omiIIukac)i).

e—iliiil

nr (cl.

IO. Oswridczani mv, c w pelo i kin ohowiazk j in formacyjne przewid, „One W un - 3 lub un. 14 roiporzudieni;i
Piirlanicniu Ł .urope1skiego Rady (Ul.) 20 I (i[(.7Q z dimia 27 kwietnia 20! 1) F. W pr;twic ochrony osoi
fizycznych w „.wiazku z przetwarzaniem danych osobowych i W sprawie swobodnego pnzcplywu takich
danych omaz. uchylenia dyrektywy 0514(i WŁ. wobec 1,501) Rzycznych. od których dane osobowe
bezporedn io lub pośrednio pozyskałem w celu obiecania sic o udzielenie miii ejsieco 7imÓ Wie nni oni;
zawarcia i realizacji umowy o udzielenie zanowienia.

Zaleinikaniidniniej;ejfęjyj:

4

muicfScowoć i dala (k\\ alihkowany pudji Wykooawcy/Wykoinw”eów)

Oferta może być SpOri:lt1Ioi1:i nit foriflhiliirzacłi przywt(tiwancIi przez Wykoiiawcę, leci w formie
spclni;ij:jcej wymogi specyfikacji. Należy tlolaciyc wszystkie nilącziiiki W7 nI:Iiai1e W spec\ rikacji.
W p rzy1nidku, dy za ła cznik II t (łoi yCZy wykomiawcy, na leży min pisat na ni in „n ie do I yczy”

DoKuMF:Nr SKłADANY W POSIACI ELEKTRONICZNI-j OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM
PODPIS!: M lIEKTRONICZNYM
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ZiLieznk trj do siwz KI7Uł—236—l 719

piectttk; ony

OŃWIAI)CZEN)E

— oiwiadczaniy. że nie rl:t leży my do grupy kapi alowe o której mowa w alt. 24 ust. I pkt 2 uIawy Prawo

Zmnówieri l”tIhI!cznycll (Dz. U. z2015 r. poz. 2 1o4 je 711).). tj. W O)ZumlefllU UstaWy! linia 1t IUICĘ() 2007 r. o

ochronie konkuietw i i kotisuineijtow (Dz. U. z 201 5 r.. poz. I S4V

— owiadczamy, 2e nltleżymy do kj samej grupy kapkalowej o której niowa w art. 24 osi. I pkt 2:3 ustawy

Prawo LhlnoWie:t l”ubliczitych, tj. W r()Z(Irtl!eIllU Ustawy 1. (lilia (l lutego 2007 r. o oLlironie konkurencji i

koibuitieuww (DZ. . z 201 .„ r., poz. I Ś1 )„ co podmioty wymienione pimi/ej (nalezy” podać nazwy ;ulresy

iI%(iI”IIiI) Ł Adres siedziby

hL Ł

___

±

_____

kwal likowany podpis Wyk mawcy!W ykonaweów

*
— nitt)(lllowie(Inic skreślić

DOKUMENT SKLADANY W POSTACI LLU{TRONICZNI:,J OPATRZONF.J KW%LIFIKOWANYM

l”ODPISIM ELFK[I{ONICZNYM
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Z.iłjcinik nr 4dn „1\V7 KF/.I”—23b—I 7, I)

\k”ykay. yykoiianych (I()sIIk

r I

DOLUIUCaWtrlosu brutto
I rzeclii nt dost iwy Data wykonani Odbiort i 1)01W: erdza I aty(30hiWy w >„f

„

0:1 IeyyI wyk 00:10

____________________________________
___________________________________________________________________________________

—

______________________ __________________________

Oo ka2dej dostaw-y wynileilionej 14” wykazie należy (loLtczyć dowody okreIajce. czy” dostawy te zo%taIy
wykonanc %I)0%óI) naIeż”ty

I)OKUMENT SKLAI)ĄNY NA WEZWANIE ZAMAWIAMCE(;o

/I?Iitj.i”i)lI”i)śt”j, (101.1 r.

(poIpi,\)
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Zdic,;iik u1 .10 Si\VL KkL;”—23o—l :19

tJ iucnyn nr K F/lp 237—17/19

(111uj cLI)

7.ayarla W diutu 2o1 r.. w wyinku postepowiulua O tldzLelewe z;llutIyIeIllil jiubIicztieo urn

(losłil\ye wi(kna pcIIicsIro%ycLo citciLo (I1%”Iiskł;IduliI(O%y(-o kouiczc,ne”t, \yyhorclu przez. LulWli!UcL()

ol cuty Wykonawcy, W [rYDle piielartu 1 le(hraluczouwzo O WhllOSC i )rZeklDczijct3 rtw1u)wanthc r\Yt)1

okrcH)onych hI fltfli”iiulY)L aru. I I v,! 8 tiIawy Y LJuiIa slyczn:u 2001 r. Prawo „a:nówitn i)LIhliczflYt Ii „Zł”)

(tekst jednolity Dz. L. z 20i8 I., OZ 98(, tj. ze no.),

porn iudzy:

Sieć I adawcni I .ukusiewkz — Instytut Wlókientuichya z Siedziba W I otizi (adres: 92— 03 lAd!, ul. lirzezuska

5/15) wpkanym tło rejestru przedsebiorców prowadzonego przez Std Rejonowy dla Lodzu—Sródrnieścia W

indzu XX Wydznul ( ospt>tlarcyy KHS pod numerem: 0000033 804. Ni R 1>1. 724—000—ob—64, Regon: o0005023

zwanyni dalej ..Zaun:uwu;ui;ucynu” . reprezentowanym pucz:

1) —

2) -

z siedziba w NIP

zwan m/ dalej „.Wykoniiwei””, reprezentowanym/a przw:

1)

2)

Umun% .1 uwzz lcdn;u wyj k posiepowuna OI%lliCtLtu O przepisy Ifl .34 ui-tLwy I”uiu O zsu IOWlCII puI)ile/tn śti

dnit .19 styczuiiu 1004 r. (ąnp.z.p.), tnoci któue.o wyfoniono Wykouuiwce

Wykouuwea zobOWiiI/01c sic surzedac Z:llulwiajlceiiLl a iuuiawi:ujaey zohoiazuje sic odebrać towar i

ziplieit ullIOwlOili CeflC za ynuenićuie w 2 pkt 2 iloŃel włókna polintrowego CitILI.11

J wushładn i koiyci:

— dwtuskładinkowe 4—b dtt-x:35—70 nin

ł”rzewidywana uloŃć do realizacji:

— 70 000 kg

I. W ykaiziwea relti2tljt „tinh Wenie stikcts\ W flit W okresie lrWluluI tlfllnW „ 1) kióryun nowa W 8.

2. \\ eIkou diustiw /„lIlll\yI9iU\ okreli % Joii:lie )StYPlUI /\Wllle d:uIe..z:tnowue:uuen ula (1IU przed

W\ l1 ieIfl\u1 przez !lu)laWiwIeeec) lcrunuiell dostu\%y.

3. /llltwll)ie\ 1111 prawo 7MW ieks”yu lub ziulnicszyu weIkosci dostaw etiluiowinych sukcesywnk- O dYlu

niezwłocznie iullorlntfle Wykournwec.

1. Wykonawca dostarcnu na swój kosn zuuiuówion4 dostiwc - -

2. Wit-uliki dostawy: loco lnawtzy,i Luuntwijtceeo. 92—10:3 Lódż rui. Brzeziński I 3, DAl” LOI)Z

([\(Ol I R\łS 20 tOJ.



3. Wykonawca ia%iatlal]lit Zal1hi\yiaiaceLO t-i lernitmw tłtlStii\VV w loriec 1!Seliliir ( tik.eiii tli) d<o:a
elektroniczna).

I. Doslarczon przediiioi zaiiiówieni;i Iwie) odpowiadać \initinhirni Laiuiw:ajaceiw okreśit”nyin w 2
pkt I iiiiitsit nutoWy.

2. l)osriti Powiluiul VĆ odpowiet-liiio oiiiakowaiti oraz posiadać tyiadectwo jakośckrtesl. lob niny doktiinenl
liot\yieidząicy po.ittlariic ysteiiuti zape\yllienaijlt)scl.

* (J

Strony os tiaja, fe CClJit I k WIól(lla poliesirowego cictegci (l\YLlSLłdiiIlihI)%ycgO t-st (<liii jt(ii)(istki)WiI
Ilcito. powiekszoniii O itd itek VAT.

2.. Maks\-mlliil nioininitlura wailość brutto urnowy tt”nos
. zi (słownie:

3. Zair awiiijacy iudiczy i u)(Iplu)wil(IZi VAI z uwiiiledniienieiii I)r/ei)isi)tV OhtflyiWujłcyCh w kraju
ilu Lw rj cc o. (Za,; k :oslwI Ii ząszo 14!)” li” /11 j-wdA ti Jp Hn”A oi,aiyt y .yh /c;dt ijat t%o O/t „r/i ni

do!)”< :i”/)

4. FŁizliczcnie Llii1iflYy Ilslipi zeodnie L iaczlut wartocia iakiycznie zreali owanych dosnaw wskazana w
takturach yAl” w okresie ej trwill)ia <ikresliiiiynii

„
8.

5. I iktury noga być przesyłane w lbniue elektnriiieznej ixi adres e—nimi etitktury(a iw.iod”z.pI
6. Zwuawiijacy tiopuszeza zinniiic ceny jednosikowe1 irzeduiniolu zannówieuria W Czasie trwiiuia urnowy, cieli

kimwczność I.ikIC1 zmianw wyiiika „/. i)bOlie/i)O,ei, ktorytIi ile można bytu przewidzieć w chwili zawarcia
L11HOWY, W s/.ezeeuiiflOCl W przypadku ziniaiw cen surowca iiiczbedneeo do \%ytWOr/erila przednitolu
uiuiowy. Zmiany w zakresie Ceny nie Inoca nastapie CiĘkeiC nit rui na k waniał. Pierwsza liniale! ceny mnie
nlilstiipic po upływie pierwszego kwartału ohowuizywariia urnowy. Zuniaiiii ceny jednostkowej 1) je może
powodować zwieksze uiuii e:ilkowitei wartości tonowy określonej w 6 pkt 2 umowy.

I. Za wykonanie umowy Zam;iwiajacN zapłaci prielewctii na konto Wykonawcy wskazane na Likturze
W terminie dl1i od dary wystawienia taklury flirurawiajacenniu.

2. /amawiujiicy upowiuznia Wykonawce do wslaxt julia taktury bez swoleo nodptąn.
3. W przypadku wystawieiu ia przez kraiowew Wkoninwec laktury w walucie obcej. pIllnosC dokonywane

beda w PLN wg sn-ediijegii kuuo N I ti” z dni.i poprze itieego tli eli w\ siawienia tiki ury (.:tIpi\ :yslc,mc
n.”zuaei)” ur alćgno.y, I cn/Araju po<hcnk”nw Ą;”Atnzns”ć-i” Ind” ira/mi” ur juk/J :/ĆĘOHJ -oyhnn<” oteita).4. W rzypdkt- poWuui id m/e kraj< teegu, Wykoi awce ceny w oterc le w walucie obeei wysłaW eli na t%iktury W
PLN. Wykonawci dokoniu pr/el cieni ci w.iluty nhe na „LN wt sreilnieeo k unu N H U z un ci
iopriediiicego uiiut( wstiwicniia aktor” (:upi% tisitoil<” l/WOl/e/l ur <dt- :ict<-z od Inż/n /„riuhr)d:u”flkż
II-i”ko,nan”<i” (III) ii”ui/iiI 14” jiktt-”/ :/uc000 :ostziz,e o/t-ilu).

*8
I - Umowa niniejsza zosLała zawarta nr czas okresony: sukceywiiie w leoninie 12 nr ieSHty. liene od daty

z.iwarcia tiuloWy, /. zastrłe,enieut UM - 2.
2. Urnowa wygasa w przypadku, t-zdy- wartośe przedmiotu zanilowienia okresiona w niniejszej urnowie zostanie

zreałuzu iwana.
3. Pr,”edluzeiiie lerininiti realizieji umowy może nasiapic \% pr/%padku nile wyczerpania przez Zimawiijacego

waiioc urnowy. „I erluin len hoże bye pritdluioniy max o6 ii—cy anekcuri ni zeoda skon.
4. ZLImaW iajiiey moze odstapić od liniowy na pirulstawie kodeksu cywilnego lub z pundzs”y”eh przyczyn:

— w przypadk ni gdy tlosiarczony towar zawiem wady, w szezeeolnoici nie spełnia parainerrów okrelnnycIi
w * 2 t-isi. I iihniietsle} iOiltiWV. Uprawnienie tui lr,ystui1oie !aill:Lwiaj:icelnn W eiaeu iiitecWl Od
uLr/ymauiil uloMłtt-\ lub UjiiWliieilii Wat-l) cieli Watla \yy/ia Dii it\% 1)0/niLu.

- w zakre-ierezty utie-pelaioiiegui bW:adctcilia w przypadku gdy V ykciiawea iie ihitrzyiritije u”kreioneeo
W uniowte tcrniinth realizacji dostaw bez Wyznaczenia dodatkowego lernijnu spełnieni świadczenia.
Odstapienie od Umowy na post:iwie powyżzyelu irzycz-n mnie n;tst:ipić w terminie do dnia

* °
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiajacego buuy umowne w wysokoser:

a) lp”- wartości umowy określonej W 6 ust. 2 Lonowy id odstapienie przez Zitmawiajaeeen na podstawie
ust. 4 umowy lub odstapien ie na podstawie przepisnw kodeksu cywilnego. 7 przye /so lenicyeli po

stronie Wykonawcy,
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b) 0,2 wurIL-)c (hOluj /II11ÓW1OIILj partii dostawy za kaidy dzień 0l)07IliCIlut W realizacji t”_j paiii

(lOsttWy. „UL- \VICCCj li!. Itl U0 \YaIIt)sci „i,lmW\- okic-ioiiuj W li IM. J I!I1WW\.

2. Zutrzez.o,ie kary ((itloWOc nic wy hLC!aj;, oćonicdzi;ii,u,sci Wykon;,wcy „i;t z;,ad ich ookych ciel,

\Yys0koI szkody spowodowanei ittU(ISiCIIICIII I0Mit40\Ytt1l uillownyeIi przekroczy wysokosć zasirzezotiej

kan UtintYtici.

3. tiiti.wjcy na )rtwo do iotrac;inia kar umownych poprzez polnnicts/cille sumy pienicknci taicznej do

źapltty hi pOI! Wwie (ilrzymnamwj od Wykonawcy akiuty yAi.

4. Y”ykonnyca pOnOSI t,ct1iowmudzaiiitttść ii dztaIanie 0501) trzecich, ktoiyni mwierzy wykItiHiflie zamówienI;,.

10

Z;mntosiaj;icy z,strzeea sobme plilwO do pr”cprowadzun;i prob tecimnoioucznycli irzeIlmtOiIt „tiiiOwcIli;i lit

kilku xirtmacli pnmdukeHmmycim wyrobu lin;ml!iLi,” Or;iz do Oceny ziodnosci w3:rnhti tiiuulmtcio / kart;i

p;ur;llmictn”w technicznych i wymnaeani;Lmi Zumn;uwwiaceeo

2. /ainawi;ijacy z;tstrł.eLi;t sobie HIW() (10 (ł(ltapicI)Nt itd Ufl)0%y} w ciagu 7 dni od daty oceny wyrobu

inaineso. W przypadku cich wyrob tinaliiy nic jest zodny z karta ml;manictrow technicznych i

wyln;w.aniani ZtlfllIWhijacCii(i

II

W sprawach nieuregulowanych n iniesza (minową In;lj;i zastosowanie przepisy praw;i polsk cizo, w tym kodeksu

cywilnego i przepisy Ust;uwy Prawo zamówień publicznych.

12

Spoiy wynikajaec z umowy rozsliye.a sad iticjsca siedziby Instytutu Wlókienmiiehya

„3

Zm omy (10 Umowy tFIOIiL być wprowadzane tylko w (brniie pisemnej puli n”eoremii niewazmiosci z

uwzultdnmen dn zasad nn. 114 ustawy Prawo ziumnówiei, pubIcziiycii.

14

Limiowc porzauzoiio W dwóch jednohrzini;ic\ ch etAzeiiipl;Lrzach. po edny”tm dla kazdej ZC stron.

ZAMA%\ IA.JĄCY W1”KONAW”CA
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