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Instytut

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENiA

Przedmiot zamówienia:

Przędza tkacka bawełniana

Tryb:

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

Znak sprawy: KU ZP—236— ł”1 9
Łódź, 20.05.20 IQ r.
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II. Tryb udzielenia zaunówieiiia.
P) I nast.
Niniciszc poIul1oy:lIIic pro\yadzoulc jest w trybie J)”clItr!u nic sr;Iniczoncto I1IL poiItuwie arl.
aktow
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(lalej
us(awy 7. dia 2) stycziikt 2004 r. I”eiwo Zaiiiowicii l”tiblicznycli zwiLilci
wykonawczych wydanych na JCI iiodstnyc.

dalej
2. W zakresie nieureculowanym niniejsza Specytikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana
..Sl Wł zastoowaiuie tI1ita pl)iS) thuawy l”/I”.
ch
3. Wartost zamówienia nie przekracza rownowartosci kwoty okresionti w przepisich wykonawczy
1
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wyda iycłu na podstawie

III.

Opis przed 11110111

zajuowienia.

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedzy bawclniiincj
przędza tkacka kiwelni:mna 100% (cx 30x1: 7000 k
3% w „N—l N Iso 2060: I 047
wspolczynri ik Vii] ieisnoci
Masa liniowa 30 (cx
5%
wg PN—IN ]5() 2062 :2010 metoda A
współczynnik zmienisosci
WyI rzymałosć włweiwa I I cN/tex
5%
ON—1:N ISO 2062:2010 uiie(oda A
wg
wspólczyiinik zniicnnoei
WzcIlunie 7%
Temun reiilizaui i dostawy— 7 dni od daty zawarcia Urnowy.
Warililki plati1oci w teruhillic riiiiuiiuiuiii 30 dni i nic dluże niż 60 dni od (Iaiy
Za mil (h\Y i

iktury

3C C lilii

I)o k;mzilej (los(aiyy na leży ilohezyc świadectwo jakości/atest
posiad:itiie Syswniti Zi1iewitienia Jako8ci
I.

wystIiwIeluii

lub

ulohijment

potwierdzaj:1e%

Wykonawca zobowiazaimy jest zmealizowac z:hIhIowienie id zasadach i %arUnkacli opisanych we
umowy slanowiacyiui Zalaczn ik nr Ó do SIWI.
Kod COV OflZ Nt)ii]eIlkliiIUra WspóIiico Słownika /amo\ eli: IQ 433000—O przędza bawelniana

2
3.
4.

/Iuawlijaey nie uiuipiist.cza tnoil:wosci

1.

Ziii

wzorze

/:thilaWI:4acY Kile (IopIl%zcza tUOIIWL)eI kIadania okn czceiow\eh.
skiadaniu olcrt wariatutś,wycli.
lWi:iacy nic pr;ewidujc n)ożhi\%o ci

udzieleiiie zanhliwieli,

II

kimeli

lh]i)U:I

W

iii.

ustawy

IV. Terrniit wykuiiiaitia ZiIIli(i%%iCihI3.

7diii. Iicziic od daty zauarta

Zamawiajacy wyniaea reaIizaci zatuniw iLnia U teiilhi;hic

V. Wsi ni uLi u dzia In w postępowaniu.
1. 0) ud elenie zIlli(iWienh:i moca ubiegać SiL YykontWc\ kwizy:
klLlezeis:u:
I ) lUC podlciija
1) el1i;ija warunki utlziau W potCli()UaILU dotyezćee:
a) kompetencji lW uprawień do prowadzenia okiesloiiej cl, ulaliitisei
Liiiiiiwiajaey Ile stawią wartiiikti w tym zakresie
Ii) sytUatji ekononuieznej lut, lihiInstlWCj:
li zakrcie
/aOla% lajacY nic silwia warunku w
zawodowej:
lub
IlIliczIlej
1cr
e) zdoiiiose:
2

tflhlOU Y.

łi\yOdO”ek

(„7 usi. 1 pkt 7

Wykonawca speini waitinek jeżeli wykize, że w okresie osttiUeli trzech lat przed Lipływeili

terlilijiti k dania nIeM. a eli okres prowadzenia (lZl!iliililuci est kauszy— w tyiuu oklesiL.
\yykonal (1 \V „i;”ryitlkti sy:idc,.cui okuesoyych Liii cuaLiycli rtu%Iilez \yykoliy\yaiiycli) i!ile2.yeie
co n!jliuncj
tk”stawe przyttzy tkackiej bOWeliiiaiitj O wartości co i tjmnicj 2t) 000 zi intto.
n/o
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JlzOkyloii lilij/f.
/1:”.

\Lnuul/oui

I

Jucoii”h
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kicy unoze. im k!użdyun etapie posicpowauiia. uzunie, że wykonawca nic posiiułii
wyuuaiinych
ztloliiosci, ezcli /!L lieaZ(IW!iliic Zi5L)hOW iecIliuIczIiYC]i LII) /!iW(itku\y\ ch wykruiiiiwcy W lilie przedsiwzuccii

Zituu!uw

tpod:uuczc wykonawcy iIIOZe 111CL ieiitywuiy wpływ” iiii realiziWjc LaIiitfleIeiliii.
.

\4ykoiiiwea

nhl/C

w celu ptutwicidzcniiu spelniama wzuruuiikow. (I ktorycli iliowa W
udoi e,iciiiU ulo Liuiukrcniu”ao /(iiu(

ouzdz. V. 1.2) lit. b—c

uiui;ejszuj SIW1”. w „ioajwiLyu h sytri; ach oraz w

4icui:a, ub jegu” czescE.
poleic im zdolnosciach iechiiucziiycb Lii) zawodowych liii) sytuacji flnauusowcj lub ekonomicznej innych
podnuintow. niczaicznie od cluiuruktew prawuleco I;ucz:ucycli eo z nim stosunków prawnych.
4. Laniawi;ucy ednoczesii ic iniormuje. z., stosowna sytuicj( tu której inowti W pkt 3 wystiupu wyh,cz.n ie w
przypadku kiedy:

I

)

Wykonawca, który polega lin id lnociach lub Sytuacil innych podnuotow udowodni ziLIflaWuajpceiiiu,
2c reitlizujac ziunowicnie. bedzie dysponował nicibt”dnynii Jis<iłitnii tych 1iodniitit<uw, w szczcóluiosci
przedsL;twiii;uc zohowi!uy;tnie tych podmiotów do oddania ntui do dyspozycji niezhculnycli zasuuliow rut
poirzchy realizacji zailHuwienia.

2) /.itmawiiijacy oceni czy udostepni;inc wykonawcy przez inne podmioty zdolno-.ci techniczne lub
zawodowe lub cli ytuicja tiflaulMiwa lub ckoiuornicnia. pozwalajzi nit wykiunuuie przez Wyk<in!twce
spcliintnia warunków udziału w posiepowilniu oraz. zbada, czy ue zachodzi wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. I pkt 12 23,
3) W odniesieniu do warunków dotyczacych wyksztalcenia, kwal i iikacj i zawodowych lub tloswiadczcnia,
wykonawcy iiuoea poleać na zdolnościach innych podmiotów, jeli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane buli tiiuei. LItu realizacji których te zdoliiosui sa wymarrane.
5. Wykonawcy nuoea wspoltuic tihiceitu .ie O Lldz:elenie zainowiunia. W takim przypadku wykonawcy
uslaniwiija pelnoinocuuika do reprezentowania ich w” nostcllowaniu ti udzielenie zainowicuuia albo
reprezcntow.uiut W potepowaiuiu I Z.tWaItSi tiulOWY W S})Fi%W ue zainowienia plił)liCLfles,u
Pełnonuocnictwo
notarius,t)
6.

W

w Ioriiuie piscnunej (oryzinal lub kopia potwierdzona za zgodiituśu z ofloi mieni przez

należy dolaez.yc do tuterty.

przypadku

wykonawców

wspolnic

tił)!e

ijacycli

w pki. I. 2) lit. b—e uuini spcliui;ic co niuinflieJ

sic

o

tidzadenie

ziuiuów ien ii,

warunki

okreśone

eulcn wykoniuc;i samodzielnie lub wszycy wykonawcy

etui e.

Y;i. Za fli;iwiajitcy nie przewiduje wyklticzen in Wykonawcy Da podstawie art. 24 ust .5 ustawy PZI.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwicrdzajacyclu speinianie warunków udziału w postępowaniu
oraz, brak podstaw wykluczenia.

Do o!erly kużćy wykonawca musi dolac,yć aktualne na d,ieó skladanit oier OSU „tdzcn:a w zakresie
wskaztuiynu w nduc,uuku nr 2 i 3 do SIW”Z. Intbrniucje zawarte w tiżu iadczeuuiach beda „lant,wic Wstepuic
pu)lwcrdzeuiue, te wykolmW cl nie pOdie/a wyklutteuiitu oraz speluna w;nunk i udzialu w posicpowaiuu.
2. W przypadku wspolnego ubicttnia sic (I ziiniówienic przez wykonawców owiadczcnia o kuouycb mowa W
rozdz. VI. I niT1ieizcl IW/, sktada kazdy z wykuunawców wspnluuie ubiegtujacycli się Li zanióWueulie.
Oswładczenia te lima potwierdzić spelniuuuue waruuuktuw ud,cdu t% ptistepowanuu, brak 1mdstiw wykIuczeuiii
ty zikresie. w kttur-.m kaidy z wykonawctut% wykazuite spclniauuie warunków udziału w posLcpowuuuui, biak
poustuw uykluczeaa.
3. Wykonawca. kuni z:,iu erza pon ier/yć wykonanie c/cci z/uiOow enia podwykonawetun, w celu wek,uz!uil i:u
iraku -.uuEcuui:t wobec lic li :uuuulsiaw wykuczen / Lid/ja/Li fl IosHiow:Lui:u zaiuuieszcżi, iuforni;tcje tych
J) od W3”kOlI O WC tj cli.
4. Wykonawca. który powołuje się na zasoby innych poduiiiotów, w celu wykiz.unia braku istnienia wnbec uch
podstaw wykluczenia oraz spelruueuuia W zaku”csjc, w jakim powołuie sic na cli zasoby wuruuikow uudzaltu
w postcpowanin zuutiieszcz;i iiit”uiruiiacjc o tych podmiotach.
—

—

3

bt)\yi;Z;LIiie ieo
5. Jezcij \yykoll;nyca i1oIe; II;L ntsobaeli nb sytniujj podiiiiotti rzecicLo. izedsiaw;a 7.
j)Ć JdIIIIOĘII.
którcĘo tr;i zosta[a imi\4y7.ej oceniona,
(i. Z,nawi;tjacy przed iidzieletiieni zaiiiówieiii;i, wc7wie \ykunawcc.
in dzień 110/unia nasteptwicycli
aktualnych
terminie
dni,
5
niż
krotszyin
nie
wyzi
czonyiii,
<Iti 71o”eiit;t W
(i\ adczc ii łub doktiriiciitoiy
iil!orluac!; (I (IZial,Illl(ic( uOslMi(li!i(”Zl.”i, czci;
I ) ()iIiiiS Z wI;IseiWerO rce tiii lub Z ctiitialiiej eWIdencji
do
I, IV CCII) piiwicrdzi”tu:i br;ikn
IIL”i)i.
(
LII)
rcjc”WLł
lY)”LI
<in
;
odrebne iizcpi” WYIIt
w\kluczc;iia nit )t)dst,\Y)c o tri. 14 ust. 5 pkt I ustawy l/P
s okrt”s;c
2) Wt kiz <lostaw, i W przypadku swi;idczea okiesowyeti lub ciar łych równ cz wykonywanych,
cą
dzi;il,ilnoe;
prowadzenia
osi;ilntcli 3 lat tiized i;ni weni Iei”iiiiiitl skia<Itnm oiL”rt. a j”zcli okre
na
pidmoitiw.
I
\yk0l::Liiia
(łat
)rlc(fniiotLI.
w tyiii okre-;c, wraz 7 iOiItIiielii ch \yarIOsci.
kritz.y
dosi,iwy
le
li
c.”y
tikrciaiiicy”e
(h)wt)d(i\y
/.iiacłcnicit)
0;;:
Luc;: klon Uli (ioslawy zost;tly \yykot)aile_
„i
IW/..
zostaly wykon;iiic lub sa wykonywane należycie. spornidzoneo /()dliie Z zalaczijikieni nr do
sa:
należycie
wykonane
Iy
y<ista
dostawy
I )owod;nit potwierdzaipuyiiii czy
— referencje bad, inne dokumenty wyl;twione przeł pO(III)iI)I, na rcez klórcIw dostawy byly
wykoiiyw;ine, ;i W pl”Z\ p;idku swi,dezeii okresowych lub ciiclycli su wykonywane.

Je,eli z uz;tsadii onej przyczyny o obiektyw nyn, charakterze Wykonawca nic „je.i w setnie uiyskać tych
(lokuinclit(iw”, Wykoiiawc;t skiada owia<Iczeitic.
inne (IOkufllUflty
W przyp;nlk ti świ;ttlczcn okresowych I nb cipy Iych nadal wykonywanych „eli.tcncjc b;ulź
tuż 3 ni icsi;cc przed
WCZC%flitj
„lic
(ilC
W
Iiyc
powinny
e
wykonywwii
nale,yte
ich
pul WiUrd/ai”iCc
uplywern terminu składania ofert.

podstaw
3) Dokumentów dotyczacych podmiotu trzecieco, w celu wykazania braku istnienia wobec itcuo
warunków
wykluczenia oraz spełnienia. w zakresie, w jakim wykonawc;i powołuje sic na jego zasoby,
ttdziaiu W posiepow;inu jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego
ej, za:liitst
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub micsce zamieszk;tnia 110/ii terytorium Rzeczypospolitej Polsk
którym na
W
w
kiau.
duikunicni u. o klonin mowa w „kt (. I ). 1 lada (lok unient lub dokumenty wystawione
siedzibc lub miejsce zaniteszkania, liottyierdz:ułce odilowiedino, ze:
przed
nie otwarto ego I ikwidacj i ani nie ogioszoiio upadłości, wystawiony nic wczciiiej iiiż 6 nhiesięcy
uplyweni tcrminu skladatir; olei.
miejsce
Jeżeli w k raju nuic sen i;ini iesykania osoby lub w kraj,. w któryii, w kowiwca ma siedzihe lub
doktiuc;tici;i
je
się
7(btepuje
ilw;:i
poW\żej,
ntn,ies;kani;t, ue wydaje si (lohulilIelit(nĄ. O kkirycli
h Ilu
zawicralacym odpowiednio osw iadczet,ie wykonawcy. ze wsk;tzanieiii osoby albo osoli uprawnionyc
notatiuszcin
pried
zlożonu
ilotyczyc.
tni;tl
dokument
klórej
ego repiezcntacji. lub oświadczenie osoby,
sanuorzndu ziwtuIowewi lub
;tdnuiiistratyjayi;i albo organem
lub przed („rr:ilieai sadowym
wykonawcy lub ii iiejsce
ie.”,ik;uuii;i
i;nri
niiejsce
łub
be
sic;1!
u;”
cdu
w,r
ze
wi;”ciwyin
Co
ci)spoda;”eze
z,niiic,,yka,uia tej osoby. lennin ok”eion3 ph)wy/c$ LosIije sic.
któi”cj ilWWi( w art.
7. Wykotiawca W tenuhiiie 3 diii od dnia zamieszczenia na stronie internetowej inlorimtcji, o
priy”ntleznosci do
iraki;
6 ust. 5 ustawy IYI”, przekaże z;uin;twiaj;Iceinu owiadc;enic o pryyiu;uleiuoei lub
P/It.
Wraz
ze łio!cnieni
usUwy
tej saillej 7rupy kapil;ihiwej, o k;orcj iuio;t w in. 24 ust. I pkt 23
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nie
\%yk(uiu;twe
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innym
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;iświ:i<Icłciii;t. wykonawca noze przedstawic dowody. że powiaztina
ur 1
z;ul;tc,ni.k
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Wzór
z;iinówicnia.
„jklocenja koukLirciluji w pnstcpow;niu o udzicienic
(10 MW!.
Rozwoju z dnia
X. W zakresie nie ureeulowanynu SIW!, zastosowanie maja przepisy roypnrz;tdzcnia Ministra
wykonawcy W
od
żidac
z;tnl;twi;oacy
ooie
dokunicnitia.
takich
2< l;;ic,t lOb r. w tra\c „od;;ijow
tIći).
I
lOlh
poz.
r..
z
(Dz.
U.
ud;ielenie
ynnmwicni;u
pOstĘ”oOWaIiiLi o
I
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Jezeli wykonawca nie zło,”y oświadc,eń, ni ktory”eli nowa W rozdz. I. I. mniejszej XIV<!, oswiatlczcn
lub
muych
J”Zł”,
list.
uist:twy
I
art.
25
liloWi
W
°
ktorych
i,
okobezimosc
cycli
<l<nkumeiitow potwicrdź;ija
ne.
dokiiiiieuiowniezht”dnycli ;to pi”zelir(lwallzenia postepowa;iia. owi;tdczenni lub doktnhlciml\” sa imekotuplem
do
ch
wc/1%
c
witpI.woscj. „a:u:IwIa;;cy
Ż;iwici”aII bico”. lub itiu;; wskt,ane nr/cz /a:llaW:iitacego
<iteria
zliycnt:,i
ulmin
cn
zlizeiia. u,u;j1ełnicii:i. n(nm)i”;i\%en:a IV tcr;itimiie or/e! stebie wsk:izaiiyin. cnyha ze
\4y)<n;.iycy N)(iie2itIiti) o,frztit”co;u albo koiuec..”ne byloby tinieważihuii;e pnislc;iowa:iia.

VII. Informacje un sposobie porunzumiewaniu sk” Zam;I%yiajpceo Z W%kOlBtWfltlfli
sicz
i tltktiiiitiiiow, a także wskazanie osób iipniw”niunycłi do j)nruzLunhiewania
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oraz przelOiz)”Walia OśWiiutCZeń
Wykoiiawcaiiui.

1.

\Vsze!kie zi.yitlotiiieiiiit.

yiiiisb oi;tz itiltirinacit- Z.tnlWLj.cy oraz Wykoii;iwe\ niou.l
lub drto:;i eIuktron(e,[la. z,i w\ j;itkietii uILlly or;iz. [lIlIOWY (lit kuryeli
tioptisis;:dii;t je—a I(IrOit pheil.]ila. Jt[lll(iC/tiliL „I]]tWiiCr
Iizyot,raina. ze zLsldiuc z
4 te—i. 4
I<(iziltlI/.;(I!tliiit NIiI:_ir;i Rtl/WOju Z ?.t I pc .Oi( rokit w silr;uWie uatl?_Icn tlokiiiiicuitt,w ikici ino/t „idit
/„iIiuitWiiui;iCy ( ..) (l\Widc/Cjj; dokunieuiuy wyiuieiiioiw W rozdziale \ Illuiciszuj SIWZ (równicy W itzYI)iitIMi
jeb Ao”c-iiii Wf \YYI)ikii \Vt/Wiuliii o ktąy[n
W-I. 26 list. 3 listwy Pzl”) iioz byt poswiidczane ta
zf2tidn()sc Z oryyiiiiultrn W liii lic p!SCnint-j liii, W bunie eiektroneiirj.
2.
W korespondcrlcj kierowanej do ZimbaijIiceeo Wykonawc;i winien posiiigwć sic n[tinercm sprawy
okle5ll)IlyIn W S I \ Z.
Zwiiitioinienia, oświtdc,siiii, wiiitiski oraz nlorinauje przekiizywuie przez WyLoniwce pisemnie winny być
skliidine na adres; Sieć l1tdiiwcza Łukasiewicz — Instytut, ni. Brzczinska SP 5, 92—103 Łodi, Zaujowreniji
I”uhlczne.
Hzci.itty”yitC

3.

pi-itIliii1t.

t)—\\l(tCzeIiii.

Lii.eiii

Liwi;tdomienit. oswwdctenia, wntoski oraz in torniacje przekazywane przez Wykonawce droga
elektroniczna WinIIy byt kierowane na idies; /in unwien a” iwl „dzjU a Likseiii na nr (42) 61 63 190.
Wszelkie z;twi;idutinienia. nswiidczeiiii, wnioski uraz ililoliniule przekazane ii xuintuct kiksu lub
W tonnuc eleklroiiiczuiuj wVmaeai tui „idinie ktżdcj ze stron, tuiezWiOcz;legt) potw;erdzenia kiktu uch
ot r/viii III W
„
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Ci.

7.

Wykonawci moie zwrócić sic do Zimiw ujicer. o wyje-ulenie trcsei SIWZ.
Jezel wniosek o wyjasniene treści SIWI wplynie do łan iwiujiceo nie później niż do końca (lilia.
w kloryni uplyw;i polowi ierllinu sklid tilit olcrL Ziniawiajicy udzieli W\jisnlcui niezwiticinie ednak nic
po/niej niz ita 2 (tuL przrcl upływem terminu składania otell. Jezeli wniosek ci \yytisntetule treści SIWZ
wplynie lo upływie lertuinu, o którym mowa powyżej, lub (kibyezy ii(lJielOilyel] wyjanicń, 7;ititwitjtcy
może udzielić wyjasnlen albo pozostanie wnio-ck bez rozpozninul. Ztiittwiajicy zamiesci wyjtśluiel]ia ni
stioiiw internetowej, na k(órct udoslcpniono SIWZ.

Przedlu,enic terminu składania oteil nie wplyw:t run bieg terminu skiadania wniosku, o którym mowa w
SIWZ.
W przypadku rnzbieniosci pomicdzy treści! n iuiejszej 51 Wł.
I reścia udzielonych odpowiedzi, jako
tibowirzujiet nak”y luy ue treść pisini ziw iertjacego późniejsze ctswiadezenue Ziniawiajacego.
Zarnawiajucy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawców.
Osobami uprawnio)iyilll przez Zainawuatacezo do poroJuuiuiewinia sic Z kk yktlniWcanl; sa;
Malgorzata i”iotiowski, Mieli_tł kuliikonski
rozdz. VII. 6 niniejszej

X
l.

I (L

—

% III.

IX.
I2.

3
1.

\%ytni2ul1 ki (kuIyttiCt” wad urn.
V niniejszym postepowanitu Zinuawiajacy nie

wyluira

wniesienia \%idiuln.

Termin zwi?-z;lni;i okri.
Wykonawca hedzie zwit/lny ok-Ma przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi zinia oteti rozpoczyna sic wraz
z upiyweun (el-in dw skltdau ia 01cM. (art. 85 te-t .5 ustawy UZI „).
Wykonawca może przedłużyć termin zwirzanit olerla na czas niezliedny (1(1 zawarcia tiniowy
samodzielnie lub na wniosek Zainawiajaceco, z hun. że Zainawiajucy może tylko rt/ co tuuililIllej na: dni
przed upływem terminu zwiaziliua oleria zwrocie sic do Wykoniwcow o wyrażenie zgody mit przedlnżenie
tego terminu o umzulaczolly okres nie dlużs,”y jednak niż 60 dni
()duuuowt wyritzelua zgody ja przedłuzene ternnnu zwitznui oberta uje powoduje utraty wadium

I”rzetllużeuie terminu zWiiz;uua olcit et diipuszcniltie iylko z jednoczeuyin przedluzeiieui okresu
illio. cieli ric jet to możliwie. Z wniesieniem nowego \yadiuin nu przediuzoury okres

\%;iżaosci wadium
zw!a/anua nieil; L

uarkor,ysi licz/ej.

Je/tli

prieditiżenie teruulutu /w;az:tnil

oluowiazek

wniesieniu

t on-t-co

ulcii,t

wadium

hub

tiokonyw;iiie
je-co

jeą ulo

pueduzen ii

wyboize otLrty

dutsczy

jedne

\kkonawey. kteueco olerti zostali wybrumua jako izikorzysintuuz;i

X.

Opis spnsu)hu prlyuitony\yaui;u ulen.
()lcita irius za\yierae nistepujince oświadczeni i dokwiierrty:
%yylełniony tornmuilarz otertoiyy sporzidzony z wykouzystuuiieiut wzoru sttno\Yileeco Zal1czmtik nr
1)
I do SIWZ. zawierajwy w szczegolrio/ci: wskazanie olcuowanego przedmiotu zarliwiena, lacznu
ceuc otertowa bruno, zohowiaztuije dotyczace leoninu realizacji zauiówieni, wiruruków platriośei.

5

aket-pLuit- \y-zystkiCIl

p05ll0O\ ii

SI\k Z

wzoru

C/CL „:lrrl( VclIlil \V%l.tlIli\ytl z:l(llierza pO\yCl/VC

tlfliO\y\ htz zaslrzezen,
pody\kolhlwcy;

1j

08\y[atIcZeliie (I SpeIl)iCI)itl \yar(ll)ko\y tidziału w loslepowalliu

3)

oswi;ldc/.ei)ie

4)

pelfliflh)oufliCIWl) ib

5)

iOhOWiii:Ll]iu
(lit: C

(I

hrikti ludsti

W

—

takie inhriaicjc klóri

Zalacznik nr2

Iti wykluczenia Zal:eznik nr 3

reprezenlowlllia wykon;iwey_ o ile ojerit- klada pell)on)oculk

1(l(iI)lit)(II

trzeciego

jeitli wykonawca pulegii

IW

ititib.iuli lub

VIUitCJI poellilotlI

-

OlerM musi byu nilpelwi w eiyku polskim, iii nlaY/yllle ilu pisani, koinpiiwrze lub inna trwała i czytelna
techniku oiitz pidpisutnui piy.eu. osobe(y) ulowuiznIonul do rtpIezel)IoWaIliii Wykonawcy na zewnulirz

2.

j i;lUia:ullHui .„l)l)OWlazt!) tY t4”\0Ją)sCi ()IIIlotYI.I(IaIaC(J urnie olcrlt.

W przypadku podpisaniu oferty oi-uiz pohwiuidczenhul tui JLtIdnIISĆ Z oryginuilem kopii dok timciltów przez
o.a)be IiieWVmiefl iinui w do umencic reiestruIunylfl I ewudenuyjiiyni ) Wykonawcy a „e/y (10 t”Icny
duhiczyc stosowne pelnomoun ulwo ty oryginuile lub kopi poswiuidczonci notarialnie.
I )okumcnty sporzadzone \Y jezyku obcym sit sklutduine wraz. z tbumitczenicm na język polski.
Wykonuiweut mit paitwo zło>yć tylko jedna olei-tę. Zlozenie wiekszej liczby olei-t spowoduje odrzucenie
wszy-k jeb ofert złożonych przez duinetu Wykonawce.

3.

4.
5.

Treść zluzonej olćny musi odpowiadac tresci Xl WZ
\\ ykonawca poniesie wszelkie koszty z%yiutzuliie z przyeolowai)ieIn i ;Io,enieni olerty.
Zaleca s, aby każda zaphanut strona oferty była pol)ulllcrow;Lna kolejnymi numerami, cala olertut wrazi
z1łacnlIkaIlU była w trwały sposób ze soba polaczona (ni). zbindowana, lszyta uitieinożltwiajac jej
sainoistnut tlekoiiiplcluicjt), oraz zawiurala spis Ireci.
Poprawki lub zmiany (rówaicz przy wyciu korektora) w otntie. powiiiny być paralówatie wlasnorcznie

6.

7.
8.

4.

irzez osobe podpiuj;cą oterte.
Okrtt ;cilezy zloiy-ć w Julfl)kniLlcj kopt-rew, w siedzibie Zaiiiuiwiajaceizo
sposobu
Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5;l 5, 42— 103 Łódź
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oyi)utkowuic w naslcpujuicy

raz ()patiZt)Ilul napisem:
P i—id za ba we In inna
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II
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12.
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14

15.

dopiskiem z (lopiskiefli : ..flie otwierać prted dnieni 29.05.21) IQ r. do todz. 11:0W”
i opalrzyć nazwa i dokł:idnyin adresem \\ ykoiiawey.

Zuiuawiaiuiuy informuje. iz zeodnie z to. X wi zw. z. al. 96 ust.

ustawy P/P ołeny skladuiiie

y

podlecaiui LIdole1ltiut:iLl iul chwili ich otwarcia, Z
posienowailiu O /uIii)OWICI)ie publuczite Sil jawule
wyuilkielil inIi)IIllauli stuiiiowiacycli lijemniue priedsiehior”.twa \V l”OZtiilliCflhlI Li%I,flYV 7 tliiia 16 kwieiniui
1(17. I50 z 1)0/11. ii,). jeli
jI)(fl r. li fw,ile/aluu i)IetiezuiUu
koiikuieiicti (l)i. L. z. 200 i. \i
udoswpuiiauie i ediioczcnie
1)10
01W
byc
nie
ze
Wykonawca w teranie skladania otert ?aslr,eiil.
twut.
przedsit-liors
t.ljul1)I]iCt
stallowia
wykazal, iż zastrzeżone ulu—nacje
/ulI1)awiauley zalet-a. aby utlorutacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsebiorstwa byl\- przez Wykoiiutwce
zk,/<lae U (tddzueIlłej wewllctr/lic( kopercie z oziltkotYa(flelll .Jueinnica przedsiebio”siwuf”. 1(11) spiele
(z-ąyte) oddzielne od poiostuIycli_ jawnych elcinetitow o1.rly. Brak jednozilacziero wkazauia. ktore
inlorinaeje sianowa tajcinuice plzedsiebu)rtw.l oznaczat bLd/ue, ze wszelkie l)-w!utdczellia i
zaswiadczei iii „sk luidauie W haRcie ii ililejs/.ego pc)sW)owuLuI ia sa jawne bez zasllze;eli.
Zastrzeżenie illorniacji, które ue slalmwia lajeinnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu
nieuc/c wuj kollklll-euc i budzie traklowane, jako bezsk uleezne i skutkować budzie zgodnie z uchwala X z
20 putidiiernika 2005 (sygn. III C/i” „4 0.5) ich odlatuiit-iiemn.
no
„l IŁ ki I iti \ \%\ <) I UL (illit 1)1 tRI lc.j) UL/% ulic \t lrtb L lIt
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prawo
tio
pnzy-siueiwu
y
bcdiie
WykOIl3Wc
konkileneji
mALuhiellitI 0St:LW\ o zwalczaniu nieuczciwej
ako tajc-inniea pr/.edsuehiorstwul. l”rzediititt,we zastrze/enie zuLlna\tuijuiey u/ha za
/aslrzeżc-nia cli
wykaze, iż
skuteczne wylacznie w syl ouwj kiedy Wyko lawcul oprócz salnero zastrzeżeul jut, jetliioczeiiie
twa.
przedsebiors
taemnIce
stuinowia
dane niormacje
\\„kouiawcui iluże nprowuidzic zliiuia\. lopuiwki. i:iotf”.ikuieje i uzuu)elneIo.i ib „bozśi:ej otbrk pod
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1111 iwa
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puzed terlinem
uuirunkieu. że /uumnuiwiaj;ucy oli-J/lut nielniie zutwi;udoinienie 1) wprlhwuhcizt-i)itI Julian
5111)-ch i,tatl, jutR
iakca
zbiżolle
Ur
1)1
(lOSu
Joli
u
li
wpowidzeiiu
tu
iie
i”owruidullle
skladuiniui 0cl.

skladutnui olertui tj. w kopercie odpowiediiio oznakowanej
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lutpiseln

.ZMIANA””. Kopeiiy oznacz_one

.ZMIANA”
16.

zostaii:i

otwarte

przy

otwieiiiiiti

olcrty

Wykoiuiwcy.

który

wirwadzil

zwitny

lo

stwierdzeiiiti 1opr.iwiosci pwcedii: dokoil\wani,i ZmIan. zesłana doi:iczoac
do O;zily.
Wykonawca illi prawo przed iipI\ \yeiii teriniiiii skl,itLiiiia tileil \yycOkIc ic Z p tepowania
poprzez
ZIO/elile piseillilego powi doil)ieiiii. wedłu Iych samych zasad jak wprowatlz;in
ie ziaaiii I poprawek z
lapisem
iia kOj)erci „WY(”QFAN II.. kO)L”lt)” ()zlhik(iiNiili.t W ttI1 Sf10501) beda otwieiai]e
w pICf\y/Ci
knlejnosci pO pc)lwicixzenimi P°prwooc
lostepowanam Wykonawc oraz izodn<i.sci ze YlOzOnyliii

oleri \yyct)ly\y,”.il\eh luc ietl.i otwierane,
I)o przeliczenia na I”l..N waitosci wskazane W ti ktiiiieiitiicli ziz.o!Ych id )OIWi(i(lztilie 5:lct_:liaii:a
w,iru-lkow udziale w iollcpow:in.iu_ wyri:ie1 w wtluLch nin-ch niż i”LN, ł.tn%awi,Lkcy r;”yjmniu sicilimi
kurs ptibhikow.imiy przez Narodowy BalIk Polski z (lilia wszezecia lostepowalila.
Otćrt,i, ktorej trcśc lIC ht”dzie Odf)Owia(hIic treści 8IWZ, z zastrzezenicnl iii. 87 ust. 2 pkt
3 utiwy p7])
zstaiiic („drćtic(iila (ali. $1) List. I pkt 2 ustawy IVIL Wszelkie niejasilości
i obiekcje doryczace treści
zapisow w Sł Wł nalezy zatem wyla.i] je z /;iinawiajacymn przed terminem składania oteri W trybie
przewmcIzanymii w rozdziale VII niniejszej SIW,”.. Priepis iisi:iwy IV_P nie przcwduja
ilegocjacji
\yarunkiiw” udzielenia z;imnowiclui, w tym zapisów projektu milowy, po ierniinie otwarcia
oleri.
())fltiiiill. Kopt-rtV

7.

18.

Xl.
I.

2.
1.

4.
5.
Cm.
7.

Xli.
I.

VI iej sec i term iii skhida „1:1

mitwa reja ofert.

należy zlożyć w siedzibie Zarn:iwkmjimceeo: w Sieci J zeIawczei Lukasiewicz
lnslytLmL
Wkikicnmectwa, ni. LWLezińsk;I 5/15, 92103 Łódź, sekretariat pittro, w terminie do dnia 29.05.2019 r.
godz. 10:00.
I )ccydu juce znaczenie (Ilu oceny zachowania tefili nim składania ofert na dala godzina wpływu oferty do
Ziillawiajacceo. a nic (łat.t jej wys[auia przesylka pocztowa czy kurierska.
()terla zlcmżon;m po terminie wskazanym w rozdz. Xl. I n!miiejszej SIW,” zusianie ZWflicOflIL.
Ohaicic oleri miaslapi w siedzibie Z;mimtwiajaccro w dniu 29.05.2019 r. o godeittie 11.0(1
( )twarcie ofert jest jawne.
Podczas otwarcia ojcu Zamawhijmcy odczytu irutórmacje, o których mowa wart. 86 tist. 4 ustawy IV_P.
Niezwiocznic
po
otwarciu
otcrt
z,imnawiajiicV
na
simonie
l::mp:/!wu\y.iw _1p1 ;1mmcit”1mu:ipu1!itzuu1.
imitormuarje notyczace:
a)
kwoty. jak. zumnierza przcfliczyc na stinaiisowanie zamilowienia:
li)
ihili oraz adresow” wykonawców, kierzy zlożyl otćny w terminie;
c) ceny, teruninti wykonania zamów ciiia, okresu gwarancj i warunków plam ności zawaiych w ofertach.
Olerte

Opis sposub 11(11)] ic7;l iii;t ceny.
Wykonawca

określa cene realizacji zamnc)wieu1ji popi-zez wskazanme w lormularzu ofertowym
wg wzoru stinowiaccgo Załączniki tir I do SIW/ lacznej ceny ofertowej brutto z_m
realizaije przcdtmiiotu „.amówicnja.
ł .ic/li:i celEm olenowa brum to illusi (IW/ele clii etC wsćistk ie koszty zwiazmnc z realizacja przedmiot
sporzadzonymn

2.

z:mowiciiia źsotliiie z Ofliseil] przedliliotu zaniówicna oraz wzorenu umowy
okre_Iommyta

:.

W

Im!nmcJszcj

SIW/,
(„cny musza hyc: podane i wyliczone w zaokragleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokraglenia
poniżej 5 iialezy końcówkc poili nać, powyżej j mowne 5 na leży 7K)kr!e I je \V górc).
Cena ciferty winna być wynizona w zlolytl] polskich (l>LN).Jezeli ceni zostItilie led na fl walucie obce1
to
/ar1awiajicy w celu oceny zlozoiicj otcfly dokomia ej przeliczenia nit PLN wedle smedniceo kuisu
ilu
d:-jcmi tmtwai”cia ok-ii.
Jeżeli w posiypowauiitm zlW-ona liedzie oferta. kiórej wybór prowadziłby (10 powstania u zaul1awiltIic
egn
ohowjizku podatkowego zgodnie z przepisana o podatku od towarów i usiuc, zamilawialacy w celu oceny
tak jej cutt”riy doliczy do pizedstawionem w niej ceny podatek od towarów i uslug, który iiiialhy 0l1()\YitiJ.ek
roz]mczyc zgodiuc z t\ i11 przepisano. \ makau )r/y1adku Wykoi:iwem, ski:icaj;mc otene_ esr zoi)lieOWlu1\
11001101010% R / 1011% ml iLL() /1. w”,Iior L_cm cLit htdz c pitiw
id/k do litiwm mim cm / Uli lWi it R__41
obowi:i,ku poili kowego, W skmżlmjtic nazw e trud-taj) towaru ktoryca dostawa benzie prowaozic
oo jego
powsinia, oraz wskazujac ich wamtosc bez kwot) podatku.

—

4.

5.

XIII.
Opis kryteriów. ktorynii zamawiajac budzie się kierowal prz wyborze oferty. wraz z pitilimnieiii
wag tycim kryteriów i sposobu oceny ofert.
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a
y,

tlletit i;ttkciizystnieisza %osti:)ie tiziiana oterta zlyieiIaca ilaikOFz\s!flhiisz)
kryteriacłu
60
(cno (Cj—
10
Warunki plalności (Cfl)—

jnhI)kti)\

bjhiiis

7
„„A

—

—

Opis kiytcriów oceny otrty.
)o lKlziIet4.) Z knitrJo\y zstała
it i\\ LI LL icti! L OLLI L L
/

2.

przypisana wina okrcslon:, tidziałem protiniowym.
kl\I 00111 Y/ L7\
1L111ii11\ (I Ii\ oj )Ofl id ij Li

i

ki di kr\tLi

ulo

IiiLIV przyzll:iw:Ii ptIllktO\y
pol/c poci Hi
)iiLtIi.IL Iicitzic
kryteria.
ioszc,cnoltie
za
iI/YSkaiiYtIi
pLiilkL(IW
sillILit
bidzie
t)óIii,t OcLili (IILiIV
Lici lic fltiIlJOwi

o]i:Ilej

O

K = CLi C1
Sposób określenia ceny:
A. Ceini C— 60 %
Zamawiajaey ze wszystkich Fwmuliuzy oIcrtowycli przyjmie wartość najnizsza CLN Y otcrty
—

Liko C do

teny baiłiiiiit eleny.
I”uoktacia za cic okity ustalajia jest w sposób flasiepujacy:

CI,
—

Y

cizie: C CLILI
iIajtiizs/1 Cena

C,

—

—

—

xlOO pkt x 60%

cetut oferty hadiitnj

—40 7 bida punktowane w iuistcptijacy sposób:
B. Warunki płatności
lIR) pkt
zapłata w terminie 60 diii od ikity wysiawiuma t,kwn”
(iD pkt
taktui
zapłata w terminie 45 5”) (III: od daty wystawienia
0 pkt
lhktury
wystawienia
zapłata w” terminie 3D —44 dni od daty
diii)
np.45—5Q
dnia
nu”pri”iLia/
50
np.
płatności
lennam
h”mzkri”ina
/„oilcit
(0”honcnnćz 14” ohn:w musi
—

—

—

=

ilosu punktów x 40%

licztiiiii
)„uoki:wia przYznawana oknom W poszczenolnych lryieriach bedz;e

/

(lokladLl(li—Cia Ilu (Iflócil

jsza u,Ierte.
ni cjsc po przecinku. Najwyższa liczba puinktow wyznaczy najkorzystnic

3.

i
Zaniawiajacy udzieli zatiiówieuii:i Wykonawcy które5o olcri:t odpowiadać bedzie wszystkim wyluaganion
oparciu
w
cjszzi
Jlr/edMt\yioii%iLi W 115(JR4HC 1”!!” oraz w SIW! i zost:tJLic oc-eitk”iia jako rtaikorzystn;
pot” ne kryteria wyboru.
icżeli ue hcdzie ntozni dokonic wyboru okrty natkorzystiuiejszej ze WZsICtIu
°

4.

fu

to, że

(Iwie lub Wiceci

tych elen
„iler( przedstawia taki sam bilans ceny i pozosO łych kryteriów oceny olci, /anlawiatacy sposrod

cenie, ziuillawuajae\
tłi,kon;t wyboru ilerty z niższa cena. Jeżeli zAstana zIozinc olent\ o takicj s:iincj
zaiiaw iajaecno
przez
okreIonyin
weiw Ic W\ konawców, kierzy złożyli te olei y do „łożetii:i w ternunic
olc”rt cti>ckiikowyulc
za w:t reja
I oferma tj C Ii to miii I noścm ch jakie pow in wy być tiopeln ion c po wybo ric okrty w cclii
.
tutitOWY W sprawie Zaiflowicnia )uIbliczttcgo

XIV.

ykoilawcs przy podpisywaniu umowy powi ony posiadac z.e sobą dokumenty
Osoby reprezeni ujace
lic hedzie wytak;tc
potwierdzapiee cli uilloeowaitie do podpisania Linlow\ O dc umocowanie to
z doku:ueitow z:iiczon\eIi ile (iit1y.
spoinie ubieraiies iii SiC (I udzielenie
W ptzynaIkt wyboru ikny !O/One: pc \Yykon;iwcow
Zunu:iwiajacy Obie ż:tilać pt/cit z.twatcietii Utllow\ przedsetwieutia milowy tenuluj:icet
zamulwienia
dziitlittiiui. sllsób
wsjiolprace tych Wykonawców. tiiuowa taka winiLi okresiac 5tli)tiy Liniowy. cel
iiuKe za
odpiiwiedzia
.solicłitina
owi
z
wsnotdiiuilania zakres prac przewidzi.isiych dii wykonania k:t2deiiiu
irzedtiiiolu
/ic;:
okres
rea
no
(iibeittttpaec
wykoii.uiie zanbowicilia, uuilaezenie c/hit trwania kons reluill
ypow;edzesiia ulliow) kiinsonijtitn przez
„oowiemua, nwaraiieji I riwpti:), wykiuczcióc t:ltszawo.ci
.
zailbowieitia
wykonania
czasu
którceokolwick peso członków do
„

2.

3.

4.

Zawarcie umiiwy nastapi wg wzoru Zamawiajaceso.
lostailtflueiliuI u,litlotie we wzorze umowy Inc podlec:iai nencicae;ofl.
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5.

\Y przy1);ldhti, gdy \Wykoiiawca, Ltorcgo orli zostIlla wyhiaii.i liko l1li orzystfilcjsza, ucityla sic od
[ludzie iiióH w\inau oteec ni)kor/yAne157l j)c)srI)d pl)zt)s1lych oleit.
bez lIzeprowidzeni
ch flhiOwIlugLi hiciiii I OCC11V chybi. że i:iciiodzi pr esillik:, O ktorych lilOwi
art. 93 USt I UiI:iU V I/I”.
iwiIct iil!iowy. 7.;nnawiij.icy

XV. Wy iii
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ni a (lut ycz[ CC 711 li C7f) ic cit n in nlt leży te o wy ku non n 111110 wy.

/iUtWIIJICy ule WVItiiii Witiesiella J:%
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XVI. Istotne dl; stron iśistanowieiii;i. Lt6re zostaii;) wpi(Iwi(lzuIIIC do treści 7i%%iCraiICj Lliii(Iw W sprawie
zamówienia publicznego, otóIiie warunki tiniowy ulw WZ6I umowy, jeżeli Zamawiajacy wymaga
od Wykonawcy. ;i by za iy;i ri z it in LI III owę w sprawie za,iiówieińa publicznego na takich waruu kuch.
Wzór umowy, sianowi lnlzcznik lir

XVII. Fu uczuii

2.

6 cło SIW!..

O rod kneli (lei) runy p niw nej.

K;tżdeimi Wykoiiawcy. u take innemu podnuotowi, jeżeli flit [Lit) tiku interes w uzyskaniu danego
zanictwienil oraz poiiiosi lub noże pcniieść szkode w wyiuiku u uruszelliL przeł tit uweuIaceo tir/.cpLsow
usLiwy Pll” przslugtija środki ochrony prawnel pizewdiiiiie w dziale VI ustawy l”!l” jak dla )O5ICi)%YiIi)
poiliżej kwoty okrelonej w przepisach wykolltwclycll wydanych ILL podst wie art. I I ut. 8 utiiwy PZl”.
Srocłki ochrony prawnej Wobec og.loszenia O zaniówieniui oraz SIWI przystuieuja rówti ci organi/ac
On)
wpisany)) na Iisw, O krorej niowa w art. 154 pkt 5 ustawy tli”.

XVIII. Klauzula informacyjna dotyczluca przetwarzania clonych osobowych
Zgodnie 7111. Ii ust. I 2 fliJpOrti(ł/elWl Parlinentu lurnpcjkieo i Rady (Ul.) 20 l6/67” z dnia 27
kw ietnit 20 (i r. w sprawie ochrony osob liz.yei.nyuli w (WIzku Z przctwarzn dii daiiycli osobowych i W
sprawie swobodnego prieplywu tak ich daiiycli oraz ticliylenia dyrektywy 95;3 6W I : (o2ólne
i”ozporzadzeiiw o ochronie danych) (l)z. Un. Ul. L 119 z 04.05.206, str. I )„ dalej „.ROI)0””. intórmuje, że:
3) adninisiritoreni l”anil”ana danych osobowych jest Instytut \\:Iu,kiennjcl\k.t Z iec!ib W Locizi.
ni.
Rrzcziiisk:i 5.15
2) kontakt z inspektorem ochrony danyehjesi ino/liwy pod drcseiii ittduiuiodz.pI
3) I”ani!Ikwa dane osobowe przetwarzane [leda ni podstawie”uit 6 Lisi. I lit. b) e) RUDo w celu
zwiazanyin Z p05IC0Wfl) leni o udzielenie zallioWiena publicznego KlUJ „—236—l N IQ
lub w zwiazkti z prawnie Lliasudliionym interesem idininistriwra na podstawie art. („Lisi, I Iii. 1);
4) odhiorciiii l”ani/i”ina danych osobowych beci osok lub podin:oty. kt,nrn udosteptiluna zostanie
tk”kuincritacia polepowani.i w oparciu o art. 8 oraz art. 46 ui .3 Lismawy” z dnia 20 styczrii;i 2004 r.
Prawo i.ainowieii publicznych (Dz. U. / 2017 r. poz. ) 579 I 29)8),
5) I”ani”Panu (lanc osobowe [leda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. I uslawy l”zp, przez okres 4 lat od
dnia zikonczenia postypowInia o udzielenie /alliówicniL, II jeżeli czas tflylnil umowy pr”iekrteia
4
lita. okres przechowywania obejmuje caly czus trwania Liniowy lub w oparciu o prawne uYLsadlilOliy
—

iniemes lCniiaisurilort.
6) ohowiazek podania przez l”ania kina danych oobowycli bezposredn:o

l”uli „aria dcilycżacych jest

wyinogieni ustawowym okresłoil) III w przepisach ustawy Pip. zwazaiiyitl Z udziłein w polepowaiiitI

o udzielenie zamowieiiia publicznego; konsekwencje niepodinia okrelotiych danych wyilikiji z
ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do „ani „lilia danych oscihuiwych decyzje nic hedi nideimowarie w sjlosćI)
zau!oi11imyzowaily. stt)si)w.llie do ail. 22 1(01)0:
8) nosiada I”ani1Pan:
ni podstawie art. 15 ROiK) prawo dostepu do danych osobowych ł”ailwl”ni dotyczacyeli;
iii podstawie lii. 16 RUI
prawo tło sprosWWil)lii l”in!Rhw;i (llIliyell OstIbtiWyeł)
na podstawie nt. N RUDO prawo żadania od admnistrttora ogrnliczenia przetnarztnrt daiiycli
osobowych z zisti”ieżenieiml piiypIdków, o ktorycłi litoWi w art. I 8 ust. 2 RODU;
—
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ze
do yniesitnIa sk:ii”i do Prezci I,rzcdti ()cliroi”iy );in\eh ()ohowyuh, C\ nina I”anjjl”an.
RUDO.
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ś/a
nin
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Ciaflicyifl na l”at)iJI”anti ()I)OWIśIŻKL1 ii)I()rIitaC\JilyIfl
O
pnzypolililta
ya
WIókleniici\
Insty”iut
it
2 .icc,li)o)czelt
Ziti;yiajaeenw
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porednio po.ysku od wykoti,twcy
W zwiazkit z pmnadzonn poscpoW:In!eln i ktore Ziuaa”ijicy
co icynnic edno wyl;;czeii. O których mow 1
hioieeo [iiizial W poIepo\ya1lI. chyba ze lin zastosowanie
p[a\\0

W nil. Ii

LIS.
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XIX Lisin zalaczników.
\yyiuienitwt” iii,c „ol;ic,jUk tanowia iiiearalnn cze.ć pecyiikic Istotnych
ZaIicznk nr I
2. ZaL,c,njk nr 2
3. !alaeziiik itr 3
4, /.aI;iczrók tri
ZaItcznik nr 5
(i.
Załicznik nr 6
.

—

—

—

—

—

—

Wzór fonnulanza oferty.
Wzór osWnl(Iczeltśl li sI)ehIIuaniu wintiiiLów iid,ialn W
zon owiadczenci o braku podstaw (to wykioczen ta
Itiloimacje mi tenitu rupy kinitilowej
Wykaz wykonanych dostaw

Projekt

WLrLInkow /„aIlh”iwjcnhL.

postepowaniu

umowy

GŁÓWNY V

L..?L0

rymowy

K ieroyrńk Zinoyiajncego

()sOIii pn/Yiotu)wujacu spccyiikaejc
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ZiLicznik tir
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do siwi 1KF Zi”—236—i N/l

cc zcć ( ) I i_i cola

OrF: RTA
zlozona W postcpowan 0 O udi.iclciiic i.atiioicii ja W trybie przetargu ltjcorailiczoneLo O \YallOScJ
iiie1irzekiaczaiccj %YyiaŻOl1I w ziotycii równowaiiocj kwo (IkrcsIonycIi na podstawie art. II ust. $ ustawy I „ZP
na dustawc Przędzy bawelnianej I 00% Icx 30x I

Nazwa I ;id res oferenta:

itr fiks

nr te!

e—mail

Za niawiajcy: Instyi ni W lókienn ictwa, ni. Hr,ezińska 5/I S. 92—103 Lódź.
I

Oknijeiny tiosiawe I”nędzy bawetnianej IOO°!i. Iex MIx I zotInte z wymaaniamj spccybkicji isioiiiycli
waruiikuw z<inuwicnia na Ilastepuiacyc 1 warunkach:
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ttIiiti.kt,i
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.Lii iliiIOYU
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iiwiiit!i
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I 00%
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2iiilIiiici,ąijA

2.

Tcriun wykonaina: 7 dni

3.

()Ieruienn nasicptijace warunki paLnosc

4.

Zzii-cietiowane nazwy i a(iresy w\kolławCóW wicpu:wych wsaolnie
yspoIiiie ubic zuiracyclt sic o udzielnie zuimow wilia)

5.

\kccituemy rojckt uIIw\yy (z acznik lir (i do iwz)
spc-shLicji isUilitycli wi”unktiu z:tiiowieniui.

6.

.

I icnic od dtiiy zawarcia ulnow Y
diii ud duty wy-ą;tw!eitia Liktory

iii:i/. wuirtiiki

( \V przypadku WykonaW cmv

5j)ebiieflia wi.tdczeni:i tikieIoiie

\\ pt/Spadku wyboru ilaszet tiieiy. z0I)oWiattJjeltiy t (II) 7: IW wc:ui UI1RIU V
I terminie W2ihłC/.Oli\ III pr/c! /.uiiawitactgot.

ta

tiC\Ci,I

tikieloitycit w projekc-c

u,iuwy \Y3flOikutct W flLcSCti

7.

Oświadczaiit;iuy. 2e wypelnilcin obowiazki otornIacyjIle przewidziane w art. 13 limb un. 4 rozporzutdzctiiui
„arlanieinu l:uropcjskmcw i Rady (UL) 20 6/67”) z dnia 27 kwietniu 2016 r. w sprawic ochrony osób
Iiz\ cznych w zwiuizku Z przet warzan cia danych osobowych i W -pill%yie swohtldnet1o przcl)IywLl takich
daiiycli oraz ucIlyiemiia ilyrcktywy )5 4o V.1 wohcc misob izycziiych. itd ktorycii tiaiic osohowc
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beipuiediuo lub Pt)1e(II1() )OZy1ka1e111 w celu (It eiiiia
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/!ący1yi!nU 1IIULJZCJ
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odzielenie
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1.

flhJejC(>\%Oć

l”OtIJ)!)” t)S()l) upfll\yilOnyeH
do repiezentaej i Wykomiwey

liti

I)rmie
Ofcrti iiiok być sporzą(lzoni flIt fOrJUUJ;I rztch przyĘotowIInych pyteL Wykonawcę, lecz w
.
spec3”Iikacji
w
wymagane
załączniki
wszyskie
clolqczyc
%IttIflti1iąCQl WYfli(Ii sjIcc4IikIIcji. Należy
dotyczy”
„nie
nim
na
iiaieży
flIiI)isac
4 l)rzypa(iu, gdy ttlącznik nic dotyczy wykonawcy,
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tIIJC”Hi!k nr 2 do iwz Kl”.Zt”—23(”—h I)

riiiy

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.

(miejscowość),

dnia

r.

aiodpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków
Zamówienia
polegam
na
zasobach
następującego/ych
podmiotu/ów:

w następującym zakresie”

(tysbizac

podmiot i okres/jr odpowiedni za/o es dla wskazanego podmioIu

(miejscowość),

dnia

..................

r.

(podpis)

13

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(niiujscuwosc),

dnia

r.

(podpis)
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Zaliczri:L ur
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hrny

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

1. Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

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

(miejscowosć). dnia

r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art
ustawy Pzp (podać majaca zastosow,inie podstawo wykiticzenia sposrući wymieniunych
a, 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem nastepujace środki naprawcze:

(miejscowośc),

dnia

r.

(j

15

odpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam

ze w stosunku do nastepującego/ych podmiotu/łów, na którego/ych zasoby

powołuje się w nniejszym postepowaniu, tj.”
(podać peini na7we/f,rnie, adrt,

O

taki w yiloŻmJsci od podmiotu: NIP/PESEt, KRSJCE1Dr7)

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.
(ma”icoyosć),

r.

dnia

(podp”s)

DOTYCZĄCE

OŚWIADCZENIE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

(podać

podwykonawcą/ami”
pełna nazwĘ/hunę, adres, a takze

będącego/ych

W

zajeznusci od podmiota NIP/PESEL. KRS!CEiDG),

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(miejscowość),

r.

dnia

„podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawone z pełna świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(rnejscowos;.),

r.

dnia

(podpii)
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OŚWIADCZENI E

o\y

—

na leżymy do rupy kapil ilowej
i której mowa w ari. 2.4 ust. I pkt 23 ustawy Prawo
(Dz. U. z 2.0 I 5 r. JM)/. 2 164 ze zm.), tj. w rozum wtiu ustawy z dni I 6 luko 2007 r. O
koukureiici i I koiisunicittow (I )z. U. z 20 I S r., {)OL. I

idczamy.

Zamówień
ochronie

owiadezainy.

—

Prawo

e

nie

„

Publicznych

„e

Laniowieii

na leżymy do tuj
l”ttblicznyeli,

konsuritemów (Dz. U.

z

2015

I.

r..

sanwj

W

10/.

riipy

flVUflliCOhli

I są).

kan

talowej.

u.La\y)

podnuoiy

z

o

tlriia

której
t

\\ in. 24 ust. I pkt 23 usiawy
2007
o ochronie konkurencji i
poilizci (nilezy poWie ha/WY
tdrCSy
mowa

luteco

wynticnione

swdzib)

Nazwa (firma)

Adres siedzihy

2
3
4

is

osoby

repreze

*
—

nieodpowiednie skreślić
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\k irtose hi ULU)

Lp.

I”rzcdmio( dosiawy

dostawy w ił

I)ati wykowLnia

Odhiorci

Lh”kuiiiciit
poiwierdzajacy
n;iłcyytc wyk on; in c

1.

Do

każdej

(Ilistiwy wymienionej W

wykon:i lic w sptisń h

wykazie niley doIjczyć dOWOd\ określające,

na lekyty

(iitt /ycY;iś”o.Ą dni;i

r.

(podpis)

czy dostawy te zostały

ZiI”eziik nr O tlo SR\! Kl7.P—23ąl N; „I

U IllOW;I nr K Fi/i” 237 1%/19

Zawarta w dniu
dostawe
trybie

przędzy (kackici

po „Iii e

nieoJrailic/oneLo o

llr/et:IrEw

podstawie tri.

.2019 r., w wyniku poskpow:inia o udzielenie zamówienia piiblieznmi.o na
olery Wykonawcy, w

itiweIIli;lIlej z:tkOiiC!OneLO wyl)Oiei]1 przeł. Zmiaw ijaccz0

ust.

wartoci

iueprzekraczaaieej

równowarioset

kwot

okre:ionyeli

na

X ustiwy z dnia 2° slyczii.ia 1.0(14 r. „rawo zaniówien pnblieyiiyeb PZl”).

ty:

Sieć Badawcza Luka.iewicz — lnstyiut \Yókjeiiriictw:t. inĄytuleiu l)ad;Iwe?yin z siedziba W Lodzi (adres:
I 03 I ód,. tu. I rzejiuuska 5/l 5) wpi.ilnyrn do rejetru pr/ediehioreóW pro\%tdzonezc) tule/ Sad Rejonowy dla
Lud ji-Xródunuecia w Lodu XX Wydzial Gospodarczy KRS pod nuutierem: 0000043S04. Nil”: l”L:724-000-Oo04. keuon: 000050239
zwanym dalej Zamawii1aeynf. reprezen(owitnym przez.:
I ) dr inż. Touniszu ( ntikowskieeo
2) iiw,r l-Iiuine l”aszkicwicz

z siedziba w
zwanym/i dalej ..Wykonawct
li

—

—

Dyrektora
G Iowuiei.o Księgowego

Nil”
reprezenittwtnyrn/u pucz

2)

*1
Umowa tiwzlediiii wynik posIpowaI”hL opirteo o przepisy art. 39 ustawy Prawo zainowień publiciuiyeh
im

I.

Wykintanea lttI)Owhlztije SIC dtbtarezyc Za!nLwiajaceullu W\ll)iCniOi(e

2.
-

z

29 sIyCiii I 2004 r. (tl.I1.Z.p. )„ nOCI ktOiC!O W\ bit 0110 Yyykoi iwCę.

2

pkt

2 losci przędiy tkackiej

hawein iancj 100% (ex 30x I.
l”ucwkh Walii ilość (10 rcuiiz.ieji:
7 000 k
*3

2.

Wykonawca realiznie zamnowienie sukces wnie w okresie trwania umowy, o któuyin umowa W
8.
Wielkość dostaw ZanlawiaiIey określi W turmie pisemnej zwanej dalej .zamówuenieun” na 7

3.

wynIigaIlyuuu pr/el /alnaWiatcego terminem dostawy.
Zamiwiaicy na prawo zwieksźyć lub zmiiniejszyć wielkości

iiiezwbociii ic

In

dni przed

dostaw real i;owiiiyeli sukeesywn w O dym

Ibrmnuje Wyktummiwee.

*
Wukomuawet (losuareza lut SWOj koszt zaiuuumu!o:u.u doijwe.
Wmuuruki
dostawy:
2.
ocli Iuawyti Ziiuiwiij;ieew. 92—103 Lod: ub. Iimz!ii.ka
lC\1S
I
2010).
(lNCUl
3. Wyktiitwct imwiadtin:t Ziuiiwiajaeeut, O terminie dostaW\ W i”rlnie p etuIiWj
e e k t III cm ).
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1)1(1 I flhlilt5/tj umowy.
(li)ktim(nt
2. l)st;iw;i powinni byc odpowiednio ozi ikowinii oiai p3OsHidaC iwuidectwti akosc /atest, lob niiy
ilienJ.l
iiktr.ci.
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