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SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przcdrnio[ zamówienia:
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Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
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art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
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I. Nai,:i (firiii;i) (JEdl. a(lresz.:lIlIa%yiaj!ce1o
iict jJjIOa(%c/,I I,uk4iieiyicz ]ii?IyIiil \\ ókiLnnici\\;I
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Godziny pruc\ od )E)i),cli/ialkI) do pnithiu, o 7.30 do 15.30.
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II. tryb iiclzkleiihi z;ii]ioyiefli;i.

I

na [iodstdWic art 31) j nasi.
Niniejsze poslcp(J\yaIiie prowadzone jest W trybie przei.ireu ]uiC0UFZiflic?OiR-i()
„.ulawa I”LP” oraz iktow
dalej
I”ijl)Iiczr)ycl) J.\ViiiiUi
USLLW Y Z lJdid 1”) Slyczitia 2004 t. J”i;iwo /.aflioWjLI)
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wykonawczych wydanych na jej podsiiwie.
2.

3.

W zakresie nieuregulowauiyin O nues/J Simcytikici
..Sl WT, zastosowaiiie niqi przepisy ustawy I VI”.
Wanosć zzoiiówiciiii ujie jir7.Ckricii rowuowar(oci
wydanych na podstawie art. I I ust. S usiawy PZl”.

III. Opis przed miot ui

Istoinycl I

Warunków Zmiówienia, zwani

kwoty okresloiiej

w przepisach

dalej

wykonawczych

za unowieitia.

:
I. I”rzedmuolcnu zaluowienIji esu dosiawa przędzy poliamidowej

ilość 250 kg
90 fl;
Przędza poJm unith”na (PA 6.6) monofll lip F III brigit I (1 0,10 ni ni d (cx
ilość 250kg
li;
57
in
dtcx
0,08
ni
Przędz” poliamidowa (PA 6.6) monofll tyJ I III hright l)
IJość: 500 kg
od diiy zIśizinim zaifló\YiL”i]ii.
Termin realizacji sukcesywnych (10511w lic może być dluzsyy 1Ff. 20 diii
diii 0(1 (1.11)” \yystJwieilia tikuury
60
niż
dłużej
Warunki plonosci w leoninie: niiniuuuuu 30 cliii I nie
Zaniawiajaecinu
kil) dokuniemmt p(l(wierclzijacy
I)o k:itclej (lostilWi uliiICżV dołączyć NWiadCCtWo j;ikości/atest
jioiid;uiije Systemu Z;ijlewnienia .J:,koci
—

—

—

—

I w arun kwh opisanycl we wzorze
2. Wykonawca zohowiiz:iny jest zrealizować zouiowienie na nts;ulacii
umowy slanowi;icyufl iałac,.nik nr 6 do SIW,”..
czat
3. Wspólny Siow nik Zamówień ( 1”V: 19.14.10.00—9 prz.ydzm synleiy
wyeh.
ezecuo
4. Z.aniawiijacy mik dopiiszeza rnoż.liwosei składania oled
towyeh.
5. /.LunaWi4icy ulic clopuszcza u;]cJzIlw()ci skladania oL”rt wiriaii
cnie znniówieui, o ktorycli mowa w mn. 07 us I pkt 7.
ti. Zinai;t;;c „iii przewiduje mozli n 05W tudziel
.

I Y. Termin wykon nin zaniowienia.

2 iniesiecy liczic od duiy zaWarcia uiiuiwy

Zhiulawi:[jacy W3”uiJitei ieilizac1i zaunowicnia W tcrn]uiile
V. Warunki udziału iy posiepowanin.
() ud,ieleiiue zim

wicina mioa uhie:mć sic W koiuau cy. któu\

P(J(llei.ZmjJ u ykluczemiiu;
warunki udzalu w pos(cpo\yt1uu dotyczimce:
1eniąj
2)
onci:
a) korripetcac;i lub upnuwnmie/I do jnoudzcmiia okreslumitci dznml:iJuosci zawod
z.ikree
ij”e• ui:e stawni \yiitinktl W h iii
ekouiouniczocj lub [mimusoWej:
sytuacji
b)
Z. uiiiyihiiey nie stawom warunku w lviii zakreie
zdoloosci technicznej lub zawodo\cj:
c)
lam przed uplyn eoi
WY kout:uw ci spe Iii waniiiick jezel I wykaze. ft W okre..ie ostoi oc?u mizcelu
W i”oi okresie,
kuóuszy—
jest
terminu sk idanit oti,ii, a jeśli okres pro%yadzcna dzialaluośe”
I

)

lEć

2

(a

\\

CO I)tijiiitiit

I

\YYhOihLl

iizypailkti SWiadcZeli okresowych lub cicilycli równiez wykonywany
ch) tialezycie
p174dzy poli;ttttidowcj 20 000 zi bruno.
(c/ci J „J :c”/
„lici ni, / I. .\ „i ijtćo ci „yAtiront
1 IV Ii tA „ciii, i/inc/l /1 i. (1111Cl? lici /11 1(1 li Lc „lic •i Pt /1/Iti IlU Ii nriiiik cliJ
lic! Iti/Ii Ii Pc lSit /1 I „I c Ii/Iti
I 117 1c)JJt / Ii Ii cihticic”/t lutu „cl, to: I 1.
ZWIJ c/l lin/ULI pi:t”/nii •i tc”c/IuI A in .y
:c:,\i,rc,chni”i” flcinA Pn/cki:: doki lv: CyC/U
pclskpdlircinki).
2. %?I1t\yiajac\ tuoze. iw k:tzdyiu etapie postcpcYyaiiitl. Li/nać. ze wykcttiawc,t
inc posiada „ym;ieanych
:„clolnc,sci. jczeh /.iaii.i/ti\”aiue /.„i.sUI)ó\Y (eclitiicziiycli lub !aUtltll)\%”\cll
„yykcnti\ycy tv iltuc prtCs:\y/ci;t
dOstiWt

•-

•

Ł:ospocl;Irczc: \yykciiii”ycy 110/c ulec 1

3. \k” kOll;t\yc:t

iitywily wpływ nit rc;iliittcje zamowicnhii.

CUILI pcitwicidzeiii:i spcliuiLni;i waninktiw. o których lilowa w „izdz. \1
I 2 In. h—c
1iIttcjs,”e SlZ y s(cso\Yliyeh yiLlttcjitcIi (ila/ „d” Odiilei
eniLi do konkrctneuo /aliiciU”Ltnia, Itib „eeil c/esej.
Ilolerac liii idoli isciacli leullillc/Ilyc(l lUb /ii\ytldt)WycIl bib sytuacp lii
itist)Wct uW ekOthIiiUctflcI iiiiycli
podniiotow, niezależnie cid charakteru prawneco bczieych guz
nim słoscinkow piawnycli.
ill(L2t! .Y

•

4.

/%i%”dwiii)iuY jedtioctcsiiie inttwimije. iz.. stosowna sytIlae
u( o które IiIOwa w pkt 3 wysiapi wylacznie w
przypadku kiedy:
I ) Wykonawca. który polcri na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów udowodni 2tniawiiijacernu.
że re;ilizujac zamowienic, bedzie dyspcinow;il niezliednyiui
yitscibatui tych ptidttiicuów, W Szc/eLóltlOsci
prieclstawi;ijae zb”dyl;iz;inie tych potliniotow do oddaniu ind do
dypozyeti nieibednych iasubow na
potrzchy rctlittcji 7itIltlIWlclIIii
2) Zuimawiajacy occni, czy udostepniutne wykonawcy przez inne poclmioly
zdolności techniczne lub
i.:tyoclowc lub ich sytuacj;t titiansowu lub ekoitomiczna. pozwalajuL
na wykat.itiie 1ie \\ykonui”dVet
spełniania waiunkow udziału w postepowaniii Gr;!!. zbadut.
C/V nic zachodzi wobec Ieo
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktcuyeh mowa w mi. 24 ust. pkt
I
12—23.
3) W odn ieskniu do warwtków dotyczacych wyksztikeniut, kwalifikacji zawod
owych lub closwi:idczeii lut,
wykonawcy noea p Iccać na zclol;,osccicli innych
IRKimiolów. jeIi podmioty te zwali/upi roboty
budowlane lub nslur.i, dci realizacii których te zdulitości sit wytmt
utne.
.5. Wykonawcy mowt wspolnie ubieLac sic o udziele
nie zatnowwnia. W takim przypadku wykonawcy
tisiaiucwiala pelnoinoctuk;i do reprezentowan
iu ich w iMistellOwuiltiti ci udzwlettie zantc”wien%a albo
reprezentowania w postypowaniu I ziw;ircia umowy w sprawe zamów
ienia pubi iczneco.
l”clnomociiicl wo w orni je pisemnej ( oryginal łub kopia potwierdzona
za zgtidnosc z tIr) ginalem przez

(i.

iiiiiarus;;,) n,ile,y cloi;iczyc tli) otcity.
W prźypadku y konitwców wspolnie tihicijuicyeli sic o udiielen je !uiinó\yieniu
t, wuirutik
krelone
„dv pkt. I 2) lit. h—e musi speln ac co najmtuc eden wykonawca samod
zielnie lub \wzyscy wykonawcy
ac/n je.
.

\„a.

lamawiający nic przewiduje wykluczenia Wykonawcy

nut

podstawie art. 24 tist. 5 ustawy l”ZI”.

YI. Wykaz oświadczen lub doku nientńw, i)otwierclz:Ij;
jcyCli sptIn jailie waruiikow tidzialu w postępowaniu
oraz brak podstaw wkluczeniut.
Do okrty każdy wykonawca musi doLiczyć aktuilcic nit cizien
sktada,tia oteti osw:aclczeutia w zakresie
wskazanym w ztlacinjku nr 2 i 3 cło SIWZ. Inloriiutuje zawarte w oiwiad
c,e,, iach bed:i stanowić wstellne
poIwierdcnic ze nykonawea nic podleea wykluczeniu oraz
spetnia warunki tid,ialu w postcpowaiiitt.
2 W przypadku wspólnego tibicnania sic o zamuówiei te przez wykonawców
oswiadczen ii o których iiiowa W
rod;. V I. I iiiiictszcj Sł Wł •.kl.ida kaidy z wyku”iiuiwco wspoln
ie ubiecu;icycIi sic o z;itilowie”i c
()śy.”i:idczcnia te iitaja pcii”d ierdnić spełni;niic w:tnitików tldziaull „dv
potepowanitt biak iodst:iw wykluc,cińa
w zakresie, w któiyoi kaidy z wy konawców wykazuje spelti
tanie waru tików udzi;i W W p(istepOwitfl in brak
tlotlstzt”dy wyk I uczeni i
3. \k y”kon:iwca, któr\ z:un er/a powier?yc wykonanie c!eśc I z;Iniowicn
ja iodwy kt”nawco;n. w cdu wykazania
braku istnienia wobec uch podstaw wyklticzenta z udziału u”
posiepowutnu z;iitiieszci;i itifoiliifltjC o tych
pod wyko ti 8 WC icii.
4 Wykonttca. który powołuje sic na :isoby iinycii podtiiotów. w celu
wykazi.ma br:tku istnienI:, wobec mcli
podstaw wykluczenia (11:1/ silcI”iletlda W zakresie. „dY ;ikni ptlWoltije
sic na :e1i zaOIiy—wutrtiiiko”d% cuijilu
w pL)stepowaniu zamieszeza intorinacje o tych jiotlnti
olutclt.
—
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irzecico, przedstawi Lt)L)O\yi4/i[llie tcu
je/eli wykoiiawcit polea ii tasobitcli lub syltiacji potliiuotti
podi totu
awce ktÓre;o oiert,i zottla it; wy/ej ocei oit;i,
6. Zln1:lwiaj:lcy przed tidzieleitiein zniiówieni;t, we/nie wykoii
Ue iktoalnych ta dzień zlozeitia nisiepujacyeli
tto zlozeiii,i w uyzn;Iezonyni. nie krótszym tUz 5 dni, teriiUi
oswi;idczcii lub doku iiteittow
cti o dzitłitlnośe „ĘOpOdaFe?ej. tLeli
I ) Odpis z wikciweco rejetru lub Z ce iraliitt ew:tlencii i ntontii
w celu potwierdzeni hetko podstin do
odrebne przepisy wymie,;iL wpisu do rejestru lub ewidencji,
\y\kltiezŁlii.t ta )0(Isliwie O tri. 24 ust. S akt I ut,iwy liP
O\Yych lub ci.i łych iwniez. \ ykoiiywinych. w okwsie
2) \\ y ktz clositw, 1 W przydkn Ok acie/el OkreS
okrt. i jeżeli okres pniwidyeitii dzililnosci test
ostatnich 3 ;tt przed nplywein ierniiitu skltd:niui
10 lifliOioU_ ni
ykoii;ini,
w tynt okresie. wraz z podaniem ich wutnscL lrzetlmoItl, (lat U
krótszy
t
ŁZY łe dosuwy
ijacyel
okresl;
ow
towuil
iien,
tiriz
z,łie,er
Lecz któr\ch do-stawy zostiły wykounie,
ziodiiie z załącziiikiern itr S th, siwi.
zostały wykonane lub sit wykonywane naleyeie, sporntdzineo
cie sa:
I )owodami potw ierdzujacyrni czy (lI)siIwy zost;ily wykotinie należy
podmiot. na izecz kióreo dostawy były
reIrencic liidz inne dokumenty wystawione przez
SI wykonywane.
wykonywane, i w przypadku swiadczeii okresowych lub ciazlyclt
charakterze Wykonawci nie jest w sianie ttzyskić tych
Jezci -z uznsithionej przyczyny 0 ohiek ywnym
dokunleiila\y Wykon;i\yca sklada oswiadezeiiic.
ywanych elerencje budź inne dokumenty
W pr/ypadkLi świadczeń okresowych lub chi2lycli nadal wykon
\yyd;ilie nie wcześniej niź3 nhiesict przed
poi wicniz:ijaee tub iialc,yte wykonywanie powi liny by(
uplywem ternimu skiadin ii olert.
wykazania braku istnienia wobec nie.o podstaw
3) l)okuinentów dotyczacych podiiuotn trzecieco, w celu
powołuje sic na cc<) zasoby, warunkow
wyk Juczenia oraz spełnienia. w zakresie. w jakim wykonawca
podmiotu trzecieyL”
clt
ta zisoba
udziału w postepowaniti jciel i wykonawca połct
st
zkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zuimli
Jeżeli wykonawci ma siedzibe lub miejsce zamies
i
nin
któiyii
w
w
ione
krato.
wystaw
enty
dokum
ent ItiI)
clokuiitt-:itu, o ktirytn litowi w pkt 6 J) ski;id;t dokum
edn to, Ze:
idpowi
rdzjice
potwie
,
zkania
zaunes
e
miejsc
lub
c
siedzib
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wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
otwarto jeso likwidacji ani nie oIoszono upadloci.

upływem tcrrniau sklad:i;ii;i okn
w\ koniwca cii siedzibe lub miejsce
JezeJi w kraju nicisca y;icnwszknit osoby lub w kraju, w którym
powyżej. zastepuje się je dokumentem
zannesikaiti;t, nie wydaje sic dokuitientow, o których mowa
itemn 4eotw albo „soli tiprawiiiiniyclt do
;.iwici;i;acyal (idłiow edii<i oswiiidczeriie w\-kcinjwcy. ze U skaz:i,
syLm
osoby. kiorej (łl)kulicilt mi:il dot\”czć_ złojone przed runar:u
IŁ-co reorezeitlaup. bib osw;;idczenie
ub
Wcto
z(\n(l0
adti
orsuincili sidowyni, adnnnistrauyiiiyni albo oi”uaileiii sanwrz
lub lir/cd
e
miejsc
lub
awcy
zkati;
wykon
e zamies
„ospnd;irczcco wl;i-ciwyin ze wzeledti na siedzibe litu miejsc
ej stosuje sic.
„ainies,k;ini;, hj osoby termin okietiony pow\”/
-

nitermwiowej inlbrmuac<i, o ktorej mowa wart.
7. Wykonawca w teililinie 3 dni od dnia zaiuieizcZel1ia na stronie
czenie o przyn;ileiiiości lub bm”lkLi przynale;tiości cło
Kb uti. S ust;iwy lyl” prztk.iże ZilUilU i:ijacellltI nswiad

24 ust. I pkt 2.” tist;nyy łyP. \k ciz ze „I<yeitie:n
Iti samej erupy k;ipieilowej. O ktorci lIlowa wart.
y, ze iow;azllla 7. iflhlYiO wykoilaUca ile prowadź.! do
oswitdc”eiiit, wykonawca noże )rzedstawic dowod
ik nr 4
znilówienia. Wzor oświadczenia stanowi ztlac,n
nie
zakloucitia konkurencji w” post-powann o udziele
dn SIW/L.
piJepis\ rozpurz:ulzeni;i Ministr;i Rozwoiu z dnia
8. W zakresie nic ureiulowmym SIW!. zastosowanie tliła
mo/e :idać” z;imawiajacy od wykonawcy w
26 lipc;i 2016 r. w sprawie rofl/4ów dokumentów, jakich
Oln i” poz I [26).
iitfltitiu o udzielenie z;ltm”wtcitia (Ue. L. z
rozdz. VI. I niniejszej SINĄ 7, ti-,w;;tdczeii lub
L)
Jeżeli wykonawca nie złoży oświ;tdc;eń, ktoryeli Ilulwi w
w in. 25 ust. I ustawy PZU. lub itutycit
t]oktiiiiciitow pot\\ierdz.lieye]t ()kolie”fliO/ci, o których mowa
eze:tia ub doku:tienty sa nieko.itpleu”.ie,
tiezbeuii\ cli (to przeprowadzenia tosiejtow;nia. nsw.;id
-

doktiiiteniow

wezw;e tui ich
przez zalo;iwafaeeo waipluoset, ztflt;lwi;tjae\
zlożeitia oteula
ich
minio
e
cliyb;i
ntyiu.
w terminie przez siebie wskaz;
Aokitia, nzupelnieoi;i, poprawco
tiI.
ow;ti1
ie
UstCp
:iżiilen
ttniew”
byłoby
zne
wykonawcy ;mdłesal;iliy odrzuceniu albo kon:ec

zuiwieriji

bIedy łtib budza

wtizine

z Wykonawca tui oraz przekazywati in oświadczeń
V II. I nfonnmi (je O sposobie poroni miiwa nin się jut tli IW im jceio
Iniel%ani:i się iW ykiinawcautii.
porozU
<io
1 dokulltento%%, a także wskiz;tiiie osób uiintnhtionyclt
4

\\„;„elkic

yaiLIoIliienia.

przekit

a

(\Vili_ictcllla. \flhi)Ski 1)1_IZ iiiit)ri)icc ;„._H1ll\YLCY or:lz \\yknoiyci. illihil
i.ik.-eiii lub (lroLil elcktrtiiik,n;i_ ta \Y\ jatkkiii otcii\ oriz uiituwy dla kLiyc;”i
(lopuiszczIli1l L5I l@riiia pisi_”niiia. Jcdiiocttiiie ŹiiiiiiwliIiiiCy przypolililia.
Ze ztiiiilnic ?
II LISt. 1
Ićuizporziitlzcni_, Ministra Rozwoju z 26 lipca 2.06 roku w
wi1 roul”tajiiw (foklililentow jakich iilt)2t zfiLit:
.ailii\YIi;iCY t.. I oswiidczenia dokunitcaty wyinieiiii.iie \y rozdziale VI iiitiiciszci 81W.”. (rowniez w prz\-.idku
cli ziozt-ii;i \Y W3”iiiku \4”CZ\Yiuilia ui kioiyii i1itflVi W iii. 16 Lisi
iisiiwy ZP) IiiOa IIyc pOs\V1ILICĆli1U za
ztiilno-,c J Oryjill;lleifl W tonuje liseluhiel lub w lbriiiie elckinoiiietiti.
2.
\\ koiesponuleniii kieio\yint) tui /liuiiwiajiiceeo Wykonawca winien poslLuWic Sie ntinicreiu
OkieslOily!li \ 81 \VZ.
/„yiś.liiiiiieiiia. O\yidLlc/Ui)i; \yiliOSki ()Iti/.
unitaeje lWfekiJyWaiie przeł \\ ykuiu,wce ajsemnie \V!iifly bVt
skhidinc liii adres. Siec I iiIasyc,i I.Liki5it\eiCł
liis(yiiii. LII. lśrztz.iih1a /I5, 2 103 .002. Liilii(\Yttli%i
-

ll)le.

.

—
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Za\yiadomienja, oświadczenia, wnioski oraz J ntonuiiu je przekazywane przez Wykoiiiuwce
dron
elektroniczna winny być kierowane na adres: :zIa1(w)ymi iw”Jclź.pl a f:tkseni na lir (42)61 (i3 190.
Wszelkie zaw iidoin cn in. oswiidczenia. wn iok i oraz in lonu;icje pi7eki1iifle
za pomoca faksu lub
y lornije elekIronicznc wyiuiij
na zadiiue kazdej ze siri,ii. niezwlocnieeo potwienlzcnia liiktu ch

3.

„

4.

olrzymani

5.

Wykonawca może zwrócić sic (10 Zatuawuijacezo O wyjaśnienie treści SIWZ.
Jeżeli wiiiosek o WYjitdliCflFe Ireci S IW! Wi l”flie do !iIImiw%ijaceg(i ile piniiei fliZ
(tO kIIńea uśnut.
u ktc,ryui iiphwi poło%I terminu skIidinui olcrt. Zaniawiajacy udzieli Wyjasiileii
illezWIOcznic. jednak ue
później niż nl 2 (liii przed uplywein lennom skl:itktnizt otert. Jezeli
Wn•osck (I WyiitSflIeiLe litci SIW!
wilynie po uplywie tcriiiinu. o kióryni iiiowa )owyzej, lob dotyczy udzielonych wyjknień,
Zanuiwiiijacy
mo/e. udzielić wyjasnien albo pozostawić wniosek bez rozlitizniulia. Zaniawiajacy zamieści
wylasiliemliii na
stronie intcnlelowcj. na której udostcpniono SIW!.
l”rzedlużcnie leoninu skkidanii okn nie wplywa na bie terminu skl;idania wniosku, o
kioin mowa w
rozdz. VII. ti iiihliC3SYCf WZ.
W pnypadku rozbieżności porn iedzy I reścia niniejszej 81 WZ, a Ireścii udzielonych odpowiedz
L jako
ohowia,.u
naleiy przyjc trec pisitla zawierajacego pó,iiiejsz.e oświadczenie Zamiwiajacego.
Ziiiiiniaacy nic przewidu c zwolana zebrania Wykoiiaw cow.
Osobtnii UpiiI\ynioilyilli przez !iiinaw!ajacez(i do poroztiue%oua sic z Wykonawcami
N”laIzorzati Piotrowska, Michał Kufakowski

(i.

7.
S.
t

(0.

—

„VIII.

Wym;itania doiyc,uce wiitliiim.
\\„ nifliejsłyn posiepoyaillLl !ai1iayitaey uje \yynuaca wniesienia wadililil.

IX.

Termin zwitfza nin

-

ofertą.

Wykonawca bcdzic zwuazany oferta przez okres 30 (Ilu. Biec lerni inti zwuaziiiui olerta rozpoczyna
SIC wraz
sb I,id:iiiia ulen. jag. 85 ust. 5 ustawy 1”!)”).
Wykonawca może priedłużyc lcnriin zwiazania oferta, na czas niezbędny do zawarcia tonowy.
sainodzielmmie lub na wniosek /liwlwiajaccgo, z tynl, że uiihiiawiiijaey noże
tylko raz, co najrnnicj na) diii
pried uplywemn terminu iw wiania Leelta. zwrócic sic do kykonawcow o wy;u/cnje zgody
fil pridltiżeiiie
łeo terinihlu O oznaczony okres nie (llmmżsj\ ednak ni! t”O diii.
(.)diiiowa Wyrażenia zgody ust pi”zedłuzenic leoninu Zwlazani;t olerla luc powodue
utraty widtiiu.
(„rzedlużenie lerflhinti zwuazania okna jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym pmyedlużemmiein
okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest mn mozliwie. z wniesieniem nowezo wadium na
przeWożony okrek
zw;izania ok”ia. Jeżeli prźedłużeiuc ter:iiinu zwazanma okna dokonywane
est po wyborze nleo\
LIko I” si lich/el oboW i/t
w llc”icil” b ilnwt.,tl w idiuni It h
(i\fl
c__o pmtcd1u
dtnsc
mi
\\ ykonawcy, kmoreo oferma zosiala wyhraiia jako najkorzysiniejsz.i
z uplywyiu leoninu

2.

3.
4.

X.
1.

Opis sposobu przyolowyw:inia ofert.
Ok-iti
I

)

musi zawic-rac nasą-pujace oświadczenia

i dokurnemimy:

wypelnioiiy formularz ofertowy sporzadzony z wykoriystanieni wzoru stinowiacego
Zilącznik nr
I do SIW!. !awierimjacy w szczególności: wsku”atne olerowatieoc, przetlntiotu /a!uoWiemsa. łacina
ceik oleriowa bruno, zohowi:iz:iiu:e tfomycziec icnainti realiiacji /.ainowueitia. \kirnlkOW
p!li:losci.

5

takie niłoriiiacjc która
zeii,
ikccptacje wsi.ysikicli post iii iwie SIWZ I wzoru nutowy bez z;istrze
cy.
konaw
c,L/.i]iRi\yieiiiii Wykoiiawci /iiiiie:y.I iowezyc podwy
ik nr 2
oswiadzeiiie o spelitieniu waninkow tlilzialu W poskllowaritI Ziłac,n
nn
nik
Z:ilącz
tnia
oswi:idcź.ciiic o braku podstaw do wklucz
a\%cy. O ile olertc skiadi peltioinocnik
icInOiii()ciiict\YO do ieprczcnlow:tiiia wykon
cieli Wykoila%4ca połe;a ta zasobach lub sytwicji ptnłnnotii
1<I(łiliit)tti ti zecico
—

2)
3)
4)
5)

„Ol)(i\Yiit/aiiic

I ric ci

komputeric lub niw Irwila i czyicln;
( )Lrt.i nosi być nipe.itna wiezyko polski n, na i;ias,yiile ilu pisania,
nłowaiiia Wykonawcy na zewnir,
rcpiezc
technika oraz podpisaii:i piz:,”, osobc(Ą upowazniolia (10

2.

ccj ccnie oterty.
zaci;cioia zohowia,rw W wysiikosci niIpiiwi;id;ii<

4.
5.
6.

7.
X.

IQ.

ginalem kopii dokumentow przez
W prłypa(łku podpisan iii oferty oraz poswiidczenia za zeodnosc z or
Wykonawcy, należy do olcrty
li
i)
iicyjliy
osohe tnwyitiien unit w dokumencie rcjesl racyjnyni (cwkle
lnie.
notaria
i
dczone
dołpetyc stosowne pc Inoniocnictwo W or,einałe lub kopii poswia
zcitiem na jczyk polski.
I )okumenty sporzidzone w jczyku obcym sit skłacliiiie wraz z t(um:ic
ej liczby otri spowodule odrzucenie
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna ołeric. Złożenie wieksz
wszystkich ulen zlozonych przez (liIneĘo Wykonance.
Twć zlozonej oleny musi odpowiadać tiesci SIW?.
ziożenieni oferty.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty ZWiijZiiue 7 przytwwwitniem i
mi numerami. i cala olerta wrazi
a
kolejny
erowan
ponum
Zalec.i sic, aby k,iżdi zapisana strona ołcrty była
aiii, zszyta unielitozliwiałac q
„bidow
(itp.
na
połicio
soba
załacznikatiji była W uwały toMib ze
san)oisli1i dckompleąiicje). oraz ziwicr;ił;i spis trcci.
, pmyinhiy być paraFowane własnorQcznie
Poprawki lub zmiany (równiez przy wyciu korektora) w otercie
przez osohe pt uipisutaca ołeile.
i oznakować w naskpiijacy
O)ćilc milczy zloiyć w zainknictcj kopercie. w siedzibie z:iiiiw:iiceo
sposob:
Instytut Włókiennictwa, ni. flrzezinska 515, 92—103 Lódź
unii opatrzona napisem:
P rzędzi poi in niklowa”
24.07.2010 r. do odz. 11:00”
z dopiskiem z dopiskiem: „nie otwierać przed dniem
i opairz%c nazwa i doki:itlnyni adresem Wykoiiawc\

usinyy „lI” olinly składane w
aia tulostepnictitu od cb%% li ich umarcia. z
i)Ostcpow;initt Ci /iiiiiO\%iWIiC piblicztie sa jawni. i podles
w ruzunueiuu utawy z diiIL łt kwictiiia
wyjatkieni inturniacji stanowiauyclt t;iterunice pr/edsicbior%(wa
r. Nr 153. poz. 1503 z późn. zm.). jeii
193 r. o zwalczaniu lielIc/ciwej konkurencji (Dz. U. z 2003
ednoczcnie
one być udosuepniuuie
moeii
\k ykonawca w terminie sk Lulania ołeil zbtrzeL 1- „c ule
stwa.
uchior
przeds
iicc
wykazał, iż z;btr/e/onc inłiruiiaujc .ii;inowia Iiijcmi
ca priedsiehiorst w:t byh przez Wykonawce
12. Zutniwiajucy z:iłeca, aby inłoruuacje zatrzezone, jako lajeiun
przedsicbiorstwa, uli spicie
oddzielnci wcwnctrnucj kopercie z oznakowaniem ..uałcnlnica
ilożouie
ii;iciaco wskazuiu,. ktorc
jeditoz
.
Brak
ołeruy
(zszyte) oddzielnie od ji<,zi,siiłycb_ jawoWI” elcnic,uttiw
je
wszelkie oswiadczenia i
ać
,
oznacz
k”diue
twa
intorinacle stainiwia tajeniiiice przedsiebwrs
żut.
zastrze
bez
a
sa
jawne
owuun
poslep
go
z:iświ;idczeni:i składane w trakcie iii tiejsze
liciiiti
utaWy O zwałciuauu
rozuui
W
twa
ichiors
13. Zastrzezenie nitorniacji. które nie stanowi taeinuuicy przeds
e Z uchwała .\ z
icOtuii
bedzic
wać
.kutko
icuczc iwej kouiktircuicji llcdz[c traktowane. j,ik łiez-,kutec;nc i
cniein.
.20 października 2005 (syail. III (VI” 74.05) ich odtatai
a <id nicn \%clWiIile w trybie art. N)
14. Zaniawi.ijicy intarineje, ze w przypacku k:edy w koiiwcu ołryuii
heda tajciilnicc nuyedsiebiorwi w
y
umiwy 171, i „łożuiuic p/cz. nic.o V\ItiiLiiIi i nb iłiiwtid suInu”wii.
bedzie pryysłuiwało trawo
a\c\
Wykon
encji
rozuiiiueniu ustawy o zwalc,znnu nieuczciwej konkur
z;uuniiwiajacy u/na za
żenie
zastrze
e
nioiow
Puzedi
a.
zistrzeżcnii cli juko tajenaiica ri”edsebiorstw
ioczcsnic wykaze. iż
ii.
cd
cn
zhtrze,
snnco
oprocz
awci
skuteczne wylicziiuc w sytUR1 L cdv Wykon
dauje itti.”ruiiacje stinoAla taleninice jiuzedsichioisiwa.
i uzupclnieni.i (lut zlożonej ołerły pod
15. Wykonaw cii iiioże wprowadzić ziiiiany, poprawki, modylTkactc
wpruiw.idicniu zmian jized ernuine;n
O
onienc
zawiad
uartinkiciii. że /iiiiwiijacy nitu) ma piscmne
/I,”żoflc we umbici samych z,i—sitl, ak
Inc
nitbi
„„n
:dienu
składania orm. Powiadomienie ii wpniw
Koperty ozniczotie
otćrti tj. w kopercie odpowiednio o;nikownicj napisem ‚ZMIANA””.

isna:iwi:ijan inltirnoic.

iż zcodnie z art. 8 w Zw. z

składatit

6

iti. 96 ust .3

6.

„.ZMIANA” zostaisi otwarte przy otwieraniu olerty Wykonawcy,
który wprowadzd zmiany
po
siwienlzerriti popriwirosci ptoccdtiry tiokoiiywitriiit zmian. zoM ret dołacz
oiw do oteiiy.
Wykoiiawea ui prawo przed [iI)lVWCifl tLIiflhllU sklidiui;i
ofert wycol,ic sic
poslepowailia poprzez
zitizeflie )i5el1U1ct() powiidoniieiiia, wedlijs”.
1”> eh Siiifl\ cli zasad jak wprowiidzaiiie zmian
poprawek z
lapiseni na kopercie „.WYCOFANII
Kopery oznitkowane XY ten 51)05(11) butla otwicriiW w pierws
zej
koeiiioci po potwicidzeniti pt1riwnose poleniiitiii;i Wykonawcy oraz
.

17.

IX.

XI.

zeotlrtoci ze ZitiZOi)\ liii
iileitiiilli. koperty ofert W\c(ilyWJilycll nie buda (llWieiii1C.
I)o przeliczenia iii PLN wartosci \yskaziiiiej Xv dokuiiientiicli złozonych
nit poiwierclzeiue 8I)eIni;inii

wtrtiiikow tidziii!ti y postepowIiuti. wyiiiyotiej W \ytiILitiieIi innych
nz PLN. Z;ir hiwiitjiicy przyjmie srcdu!
kurs ptthlikow.iny pr/cz NiiiOdO\ty Hauk I”tIISki z diii.i wsie/celi postepoyiiiiIi
i.
Oterii, ktoiej liue ue budzie t)dłlO\Yi.idic tretei SIWZ, z isluzezenietll
nt. X7 ust. 1 j,ki 3 utawy PZl”
zostanie odrzticotiii (aul. 8) ust. I pkt 2 ustawy Pzl). Wszelkie nie
siioci i oNekce di)iyc/llce iis(fl
z.ipisow w Sl\yZ niiley zakun wyjwuiiu Z łaiuaw:ajacyuu przed ieniiin
eni składania Lucu W libie
urzewutlziiiiiym w rozdziale VII litnuejszcj SIWZ. Przepisy tistiiwy
I”łI” nie przewidują iwoclacji
warunkow udzielenia zaniówwnia. w tym zapisow
protektu umowy, po tenuunie otwarcua ofert.
Miejsce

i tennin N Lb (lat) in i tuf wa reja ofert.

Olerte należy zlozyć W siedzibie Zimiwii jitcego: w Sieci t:idiiw
czcj I ukiisiewicz
I
Instytut
Wlókienniut\ a. ni. Brzezińska 5115. 92—103 Lodź, sekreta rial I piętro,
w lenni lic do dnia 23.07.2019 r.
tidz. 10:0(1.
I)ecydtijace znaczenie ulu oceny zachowania terminu składania okn
na Wita i godztn;i wplywu oferty do
/anhulwiajacego, a nie duitut jej wyslutnia przesylkut pocztowa czy kuriers
ka.
( )Iena złomna po terminie wskazanym w rozdz. XI. I niniujszej SIW!
z1”slutn je zwnueona.
( )twuircie ofert nistapi w siedzibie Zutmulwiajucego w dniu 24.07.
2019 r. O odzioie 11.00
Otwarcie oteit jest jawne.
Ikdcya otwarcia („len Zauiiawhijcy odczyta inibrinacte, o któryc
h mowa wart. X6 ust. 4 ustawy Pil”.
Niezwłocznie
po
otwutreiti
oteri
zuimliwiuijacy
7uimieśet
na
slronie
ili//wu\y.iwiorIzjl z:irIinfliliaptilłrczuit
iiitormacje dotyczące:
ur) kwoty. jaka zanijerzut przezuiuiezxe na sIniinsowautie zamówienia:
b) Hnit oraz adresLuw wykonawców. którzy ilozyli oterty w terlulin
ie
c) ceny, termi tu wykonania zamówienia, okresu gwaranci i warunk
ów płatności zawutrtycli w otenaclt.
—

2.
3.
4.
5.
6.

7.

XII.
I.

2.

3.

Opis sucisohti obliczania

CeltY.

Wykonawca okresla cent realizacji zaulowicnia poprzez wąaz:l
nie W I ormularzu oFrwwym
sporzadzoiiyni W wzoru slaniowizceeo L;tlacziiiki ur I (10
SIWi łaczuiej ceny ofertowej brutto za
realizacje przedmiotu zamowienmt.
Łacina ceni okriowa brutto musi uwzLLledniac wszystkie koszty
zwianine z real u/acta przedni jutu
z,unówuetitui zgodnie z. opisem przedmiotu zailJo( lenia oraz wzouciii
umowy okreIonyru W Itiniejsiej
S I Wł.
(„cny musza być: podane i wyliczone w zaokragleruu do dwoch in
cisu po przecinku (zasada zuiokritglenia
poniżej 5 nalcży końcowke 10ml ulaU, powyżej i niwne ) na luzy zaokrasl Ć w
rure).
(cna otcily winna byc X%yrazonil w złotych polskich (l”LN).Jeżeji cena
zostanie podana W walucie obcej to
i.irnawiajaey w celu oceny złomnej oferty dokomnt jut przeliczenia na
PLN wedle śiednieeo kursu NI P rei
dzień utwaru ii O ten.
Jeżeli W pulsteaowanuitu z!ożiunui bcdjie ofert. której wybor prowadzułby
do powstun:t u z;tn1awiutiuicco
ohowiazku iodatkowco zeodaje Z przeIh.eua: o podatku od truwlinuw
i usłne, z.utuuuawi iuu W celu oceny
tikre otćrt) doliczy (Itr przedstawionej w niej ceny podatek od towaró
w i tisiuc klóty miałby ohowiazek
rozlic\ć zgodnie z tyiiui p
pisani. W takim przypadku Wykonawca, składajac otóric, jest
zobligow:uw
poinilornuowac zuln lWi tacenit), ze wybor jego oILny bedz;e powad
ze (Iti powstania ti !:Iill:twiui;aceet)
tibtiwiazku ptdatkoweo, w ktzujac itizwe (rotlzuij) tow ujm
których dos;uw ut kii; ic prow tdzic do jego
powstania, oraz wskazujunc cłu wartość bez kwoty podatku.
—

4.

5.

XIII.
Opis kryteriów. którymi 7.ani:twiajacy będzie sic kierował przy wybor
ze oferty, wraz z podaniem
wa tych kryteriów i sposobti oceny ru Iert.
7

zostanie tiźiian;i
Za oterte mikoizystnit”jsz
w kryteriach:
— Ceita (Ci-)—
Wa nin ki platności (C1)—

oferta

zawieraiica I5ik(ii/\””tiU(jSzV biIiti

ititikUiw

61)
40

—

( )pis kryterii”iu oceny oferty.
in tIz)kiIt-in )iOcUiltOWyiU.
I )o k;iztteo z ki ytei OlY /Ostila I)r/VI)iS ha \Vi”t okiesjo
e kryteriom, pizy czy in kIRie kiytcriuiit
i(Lif:ic
i)dpow
Zim Lwiajaey iedzw oceniał elementy otcrty
przyyn:iwiiiii ptiiiktow.
jMnlIe;lć ht-dzic oceiiie pituktowci opartej o p(ittite pod nie zISatIy
cli Li )O5ZC/( „oliw krytera.
()iJ!iIit Ocena oferty bedzie stimi jiunktow u yt]aiiy

2.

= C. ÷
Sposóli określenia

K

cetn:

A. Cena Ci.— 64? %
wartośe najn2szi ChNY oferty
Z;imnawiajacy ze wszystkich tórmulaizy ol”rtowych przy mw
ceny h,diiit”i oterty.
fątiikteja za cent oteiiy tisiiilana jest w sposob uask”puj:icy:
—

ako

C

do

L.
—-

edzie:

C,

—

—

xIOOphIx 6O?ą

C

najtiizsz;t cena

cena o hity bada tuj

tóh:
B. Wit runiJ platności C — 40 % bed punk lowztne W ntstepuuicysrx
100 pkt
zipliiii w tezoijnie 60 diii od daty wystiiwieniil flikluD”
60 pkt
lhktury
ienia
zapłat w Ieriiiitiie 45 —59 diii ud daty wystaw
O pkt
fiktury
ienia
— /iiilitt;t W Ierniiiite 30—44 diu od daty wystaw
„„;i. 50 (Ilu d nieprt”c/:hz/ np.45—59 dni)
śi”i
lptuf;lo
ti”rflW
t,,c;
Aoi,r”
(iI:”/o,,ait”ca W ąei”tu” must pmhw
= ilość pito kłów x 40%
he(17e liczona z dckl:tdnoeht <to (h%t!eli
l”unktieja przyzn:Lwoia olertoiti W posi.ezetóIincli ki”\Ieriach
nijk<irtyiiojszi oleic.
przecinku. N;iwyzszii fieiliit pinkitiw W%ZWIC!.y
i)iic”jSC
.it\(y
:yl..on
otetli
O(llBflyiitd w hCdLU wszyslkini wynuiganiom
kkieeo
ieiiiii
Zinayiajac titizieli zii))óW
W (ipar”c:u
zostanie ()U4iiII)iii tkii
przcdttwuiiiyut \y U,tii\\ie UZI”, oraz w y,iy Z
i<idaiie kryicna wyboru.
ysItiiejszej ze wzc cdn na to, że <Iwie lub wiceej
JctIi nie bedzie można dokonaŁ \\ yboru oferty nijknrz
oho
y oeny ctrl, Zaniawiajacy sprod tych
ofert przedstawia taki saul biIan eeny i pozotalych kiIero%
eY
iiit\iaja
cenie,
siitUej
takiej
o
c oteriy
cłctk<iti:c wyboru uleny z n/sza cena, Je,eli zustana jliiżoii
o
iajacec
zamaw
przez
onyiii
okreśb
e
terinin
iji
wezwie w koitiwców, którzy zb-żyli te ot”dy, do zlozeit w
o lei< <lodu kowyel i.

—

—

3.

4.

XIV.
li ll)(1W

2.

moc po wy borze oferty w cclii z:iwa reja
In form ilCC o fornii Inośc in cli, ja kie pow mn ny być dupcio
W pr;iw it ziumowien iii piililicitteg<i.

y powinny posiadać ze sob dokumenty
C )soby repreziiutujiice W ykonawcc lir/y podpisywaniu urnow
tO nie liedzue wynikać
timocokoc do fiO(ipiuiJi uiiiowy ti ile liri(ictiw:iii;e
tu
potwierdzijace
.
L (u)LuuieTituiy zaliezonyeii ((1 <ileny
udzielenie
ej pt/cz \- ykonitweów \ spoinie ubieu-tpicyeh sit o
zlozon
W pt-z pidku wyboru oferty
naeej
ieu.uul
Lifli(i\%y
iL
a\\1e11
pr7etIt
niliOwy
zatnuWieilu Zuinitwiajicy noże zitkie przed /iwircieni
)
i),L.
sliikOl
tiflitIii
cel
LiJUOWV,
stitn:y
e
u;sesla
wspo?prac-e tych \k yt(niiWco(y. Litowi taka U-inna
/i
ntiić
iedzial
ocipow
ni
solidar
nich,
u
L
każdem
wspoidziataitia, zakres prac przewidzianych (ki wykonania
( bejinujweco okres realizacji przedmiotu
wy-koitatie zaitiu wuja. ozntc/.cite czasu tflt-;itiu.L kou:sorciuii
przez
(ii.ei W\ ooUedzeiuJ I!iflowV koiisorejutii
zuiaowieiia, ĘU;ir;lne. i rekojti)i), U-ykltiezenie i)o/itW
kltirezokolyiek Lecu członków do czasu wykonania eamn\4ueiihi.

itistihli

\Y5 \\/0(”U Zti1i Vii

3.

Za<yarcie tiiiIO%i

-4.

l”osi;ln<IU”ieiiiii ttslttoiie e yiorze ufl)tix%3 nie

ieeie(I.

piitileeit;i necoepctoin.

8

5.

\V przyadktl. cly \Vykolli\yca. kióreo ulena /o.tuIl \\:*\4)flifl( jako iiijkorzysi
cjsz.l, uchyl;, sic oo
za\yIrei;i LiinO\Yy, Lal]i \YJ;4ac5 budzie iiitO1l wyllrac olerte ii;ijkoit.ysliiiejsz;i sposrod
pozost.ilyclt olert,
bez, iizeprowidzeiii;i cli ponownego badania oceny chyba, i.e
zacliodza „rzeslaiiki, o kiorychi inow;i w
un. 03 ust. ustawy 171”.

X\. \\„yinawiiiia doryezace z;ibce1ncczenia n;ilcżyteo wykonania uniowy.
/uiiliulwIutacy ile wyilluigul wiliesiellia zabeipieczciiia

tiuileiyte:o wykoiiuinia liniowy,

XVI. Isicitne cliii stron pcis(;iiuiwicttia, które „JAiStaiia wprowadzone dii treści jawi
„r;Ine) umowy w spr;iWie
z:unówieniui puhIiczIttĘo, oóliie wariinli tiulowy albo wzór umowy, jeżeli
Zuttiiawiaj:cy wyni2i.ut
od Wykonawcy, aby za wit rI z ni ni ti „nowę Iv sprawie za mówienia
blicz,ieo na akieb

u

warunkach.

Wzór uiiic”wy. sianowi Zutlu1cznik nr 6 do SIW!.
XVII. l”ouczen ic O rod hacli ocli niny p niw nej.
I.

2.

Kaz.dentu Wykciii;iwcy. 1 tak.e innelliu podmiotowi, jezeli mu lub mial intcres W
u”zysk;iniiu du,iieiiM
Z;lliitiWiefli;i oraz pciniósl lub iiio2.e ponieść szkode w wyniku
naruszenia przez !utmuiwiaiacego przepisów
usta\yy lYl” pnzysiuctiji środki cicbnaiy prawnej przewidziane w dziale VI uMawy
l”Zl” jak dl;, postępowali
poniżej kwoty okres ionc W pnzepiach wykonawczych wydanych ta podstawie
art. I I ust. 8 ustawy I VI”.
Srodk j ochrony prawnej wobec oiloszenia O zamowien iti oraz
SIW! przysluujui równ eL org;inhiaclOnl
wpisuinyin nul liste, ° kiorej lilowa w art. 154 pkt 5 ustawy IV_P.

XVIII. Klauzula inform:tcyj na diIiycz1c:i przetwo u.ania danych osobowych
Z5odnie z art. 13 ust. I i 2 rozponzadzenia Parluitnentu luropejskieio I Rady (Ul)
2016/679 z cltiiui 27
kwietnia 201 (t r. W sprawie ochrony cisoli fizycznych w zwiaiktt z prr”twarzaiieiu
danych osobowych i w
sprawie swohodnea, pnzeplywo lakich danych oraz uchylenia drekt\ wy 45,46:\k
(osólne
I
rozpcirzadzcnie O ochronie du]\ch) (1)7.. Lt-z. Ul Ł
9 z 04.05.20 Ib. str. I ). dalej ..RO1XF. inibinitije. że:
1) aduninisinuitoreuti Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Ihidawczut Lukasiewicz —Instytut
Wlókiciinictwui
/ stedziha w Łodzi, it1. I rzezinska 5v 15
2.) koniaki z unspeklonetut ochrony danych jest mozhiwy pod adresem icid(u”iw.Iodz.pl
3) Pani I”aita datie osobowe przetwarzane [wda na liodstawic art. (t ti”a. t lii. b).
cl ROD() w celu
zwiazatiyin z posiepowulnicol di udzielenie zaniówicitia publiczneso Klup_236_2 l/lo
lob w zwipzko z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie ail. 6
ust. I lit. 1):
4) ĘMilitircuiliii 1” ni l”ana daiiych d,sobiiw\”eh bc,Ia iisoliy lub pc”dniioty. kt,ini udoswpiiiona
zosiuinie
dokumentacja postcpowatii;t w oparciu (1 ar. 8 oraz art. 96 ust. J ustawy z dniu,
2) stycznia 2004 i”.

Prawo zunuowien publicznych (I )z.. U. z 20 hi r. poz. I 579 I 201 X),
Pani/Pana
5)
(lanc osobowe berla przechowywane, zuo<liiie z art. 97 ust.

I ustawy Pip, przez okres 4 lat od
cltitut zakonczcnia postcpowaiiia O tidzielenie zaitlowictila, a eż.cli czas trwania
umowy przekracza 4
ala, okres przechowywania obejmuje caly cza trwania
umowy 1011 w oparciu prawnie uzasadniony
intercs totiiuulistru!tsit”a.
6) obowiazek podania przez Puinia/I”ana danych osobowych bezpośrednio l”aniyl”ana
dotyczacyehi jet
wyriiotiieln ustulwowyio okie”fonyoi w irzepisuicli ostawy Pip, zwiazaoyiii z odzialent
w postepowiiiiiu
o ticizieleoje z:itn)wuenua )uble”nco: .oasckwet,ete
niehioculnia okj”e,,hon”Lei du,nyc:, W\ likLitu”
tiSt.l\k y

7) w

odniesieniu do

l”;iniPana danych osobowych
do art. 22 (ODO:

zaototiiatyzowany. stosowanie

decyzje

nie

bed podejmowane w sposób

l”;iInl”;ll:
na podstawie art. 15 1(01)0 prawo tlostepo do datu\”ch osobowych „ani lana dotycz;icycli
;
— na podstawie irt. I li 1(01)1) fiiM0 do sproslowaiuui l”ani h”tliiL dutych osobowych
na podstawie art. 18 KODO prawo zadania od adinunistruilora ouratiiczeiiuui przetwarzani
u, danych
osobowych i. zastrzezeioen przypadków. ° których nowa w utul. I 8 ti4. 2 R(

X) iiOshilhi
—

—

100:

9

uziut Pani/I”an, zc
(k) \IlitiuIiI kai_i do Prczesa Urztlu Ochrony Danych Osobowych, dy

y R( )IX_)
przct\rzalc daiiycli oohti\yycIl Piili!Iiii;l i.Itlt\czlc\cll liarLisza przepis
ifl tIi i”Cil( ł”anu OI)(fl1ia/LLł inlnritlcylilyit)
2 .JttlilOC/LSnLC liistyiut \k OkiclIiic[Wt lr/ypolna ki ciatacy
h dane przekazane zosi;tni Ziimiwiiijicetnu
wymk;i1tcyiu z art. 14 (01)0 W,”L”Ic(lcin osub Iizycinych. któryc
U

zwitzku

/

prkiwad,oilyill

pk1tpt\yiIlc1i

b,oractLo ItI/hi! W posiepo\yaiuiI. chybi ze
W ai-t. 14 ust. 5 R( )l)( ).

na

krXie 7aruawLiacy ItirC<110 J(J-\ski od wykoiitwcy
zastoNo\y;inc co lahilm cl edno / \yI:,czeii. o któiyeli rnow.i

XIN Lista ial;uzników.

ikacji Istotnych Warunków Zarnowienia.
WylnLciuone iitej zilaczajki stailowia lIc talon ccsć Spccyl
I
2.
J.
4.
5.
6.

7akic7nik nr — Wzór I intttikir za olzrly.
W
ZaIicznik nr 2 - Wzór owiadczcniii tj spelninitiu warunkow udziału
a
oczeni
tw
wyk
do
pod”a;
briku
zenw
Lilacziiik itr] Wzor ttwwdc
Zalau,”iik nr 4 Inliirrnacjc na temat !ruoY kapiLilowuj
7.ałncznik nr 5 - Wykaz \yyk inanychi dostaw
Projekt urnowy
Lakici.iijk nr 6

postI)OwaIltu

GŁÓwNy

KSIĘGOWy

K iero\ynik Zaii1a\yiajiuego

osoba pr”\uotowujlca specyIikaej
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ZalacziUk

li”:

I do skz KLZP216—2I!I

I”jeczcć ()krenia

OFIIł[A
złoi ma w pnsicpo\y;iiuLi ti lidiiClCnic iaiiiśi\yiciiii
W tiYI)iC przetir3u riiewniniczoneeo
n icprzekr;tcz;ij:iuuj wy!;izona w zlotych wWi)owarioc kwor okieIonych
na podsL;iwic ai. I I LISL. 8
na dosiawc I”rzdz3 pi”Iiainidowej.

(I

WariOSW

iisiawy

„LI”

Nazw:i I adres oferenta:

I;iksu

nr

e—ni;ijl

ni lei

Za mawiający:

Sieć

Oki-ujeiiiy” dosIaw

I adawcza LLikasicwicz InsiyiLIt Wiók lennictwa, ni. Rrzezińska 5/I 5, 92—lo] Lód.
Przędzy poliamidowej

zeodnie z

wynl:igaiiiam I

specytązicji

istotnych

warunków

zaIIByienI;i Od Iii. tepujacych warunkach;

T

Li,. [

-

-

n”zw

(n:I

-

Iosc

L(liji%ikO”!.yI

lidio

I

2

1” rzęd i;i po I ki mi d owa ( PA (i.6)
niontifd typ [ III briii t *Ii 0,10 ni in
die 90 Li
I”uędri 1nili:i iniclowii (PA tik)
mI)noliI tyji E Iii bright ® 0,08 mm
dlcx 57 ft

T

Stawka
\ kl

(alk(Iwii.l

W;ioć

251) L

250kg

J

-

cena brutto ofern

2.

Tcmiiii wykonani:i; 12 ni—n

3.

Oferujemy nsipnjice warunki platnosci

4.

/;Irc;esiro\yaiW n;%7WV i

\YpoInie ubic:tjacyuh sic

5
6.

cnie od d:iy niwarcia Unlo\Y\

dni od daty wystawienia Likiumy

id C5\” W\ kOIla\YCL”\% \\ystcpu)acycli
udzielnie łamowienia)

\V prz\ p;idkti %„3”I1oitI

wrtiiikach. w

\ySj)óIi%ie

(\y

priyj)adku \Vykonawcńn

ti

ALce p ujui:ly piokk( umowy z;ilic,nik „ii 6 do iwz) oraz
specyfikacji naoh ych \4arUflk(IW Zaiiiuwienta.
IIOh)W\

7

„

arunki spen iCfli Wd(IC,en W

okresione te,c ia

nas:”ej olcrt\ „ /t)[)OYia!LIjei11\ SIC do zt;ircia LiIiloW\ in
okreIonycI) w i1rekcie
iiic;scii i tcrnm.miie wVtIhiCłOifl Ii) pizei Li;1\yt:iceai.

( Mykitlcn i:y!iny, te wy1icłndcmn

obowi:yki itl rmacjnu;rcwidiiine \ art. 13 lub in. 14 royporzidzenia
I
i Rady (Ul) 2016679 z dnia 27 kwietnia 20; 6 r. w sprawie ochrony 051)1)
fizycznych w zwiazku z przetwaizanciii danych osobowych i W sprawie
5WOI)OdI1CLO jiriepkwti t:ih ich
danych orli ueiiyienia dyititywy” 95 1tw\\ I wobec o.oI izytznych, od ktorycli dane
osobowe
Parlaineniu

J

briitti” l(i/.yLii

uropejskiego

11

bczpoicdiUo hit) poTcdnio )OZ\”Sl iltin w cclti tll)!tWI1ia
yawirca i rcaliic1i uluilwy o iid”.ieIeiie zlnU)wlenhl,

iC O

tidiiclciuc

ni

LISZLtO ZilU(flYiclUa niaz

Zal.LcinikamnlOluiiiLj!cj nnty w

1
1

ifliCiCOWOC

IkKIiISy 08(11) uJ)riwlłZOnyC)l

tLita

do rcprLycnhiici

Wykoiiawuy

clI przez Wykon:,wcy, lecz w formie
Oferta mote być sportldzoua na lormiilarz:ich J)rzyotowany
iki wym;igaiie W s)ecytikaCji.
kie
załączn
wszyst
yć
s)elniającej wymogi swcyflkacji. Nalc).y dołącz
należy
n:iiisać in im „nie dotyczy”
W przypadku. dy zał;eznik nie dotyczy wykojian ty,
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Zalicziik

pcciki

ur

2 do iwz Kl Z”—13t,—21!I”)

Ijruny

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie

25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
art.

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY;
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale V.1 .2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
(mutjscowosć. dnia

r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, określonych
przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych
Warunków

Zamówienia

polegam

na

zasobach

następujacego/ych

w następującym zakresie
(wskazać podmiot; ohrustić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu,).

(mc”jscayosc), dnia

r.

(oodpis)

13

podmiotu/ów:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

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

(rniejscawosc).

dnia

r.

(podpis)

14
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE PRZEStANEK 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.

(xdpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania
na
podstawie art
ustawy Pzp (pod-iv mająca zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
Jednocześnie oświadczam, że w zwiazku z ww. okolicznością,
8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

id. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 ustawy Pip).

na

podstawie

art.

24

ust.

(miejscoi”osy). dnia

(podpis)

15

BY POWOŁUJE SIĘ
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASO
WYKONAWCA:
którego/ych zasoby
,
Oświadczam, ze w stosunku do następujacego/ych podmiotu/tów na
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:
h; N/P/PESEt. KRS/CE/DG) nie zachodzą podstawy
pełni uwtńm. .jdn. take w €i/e:mżc/ od podn:o
podać

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.
(miejscowosć),

r.

dnia

(podpis)

DOTYCZĄCE

OŚWIADCZENIE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM,

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

w

stosunku

do

następującego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych
(podać

podwykonawcą/ami
NfP/PESEL.
pełną nazwę/firmę, adrns, a także w zaleznoscs od podmiotu

KRS/c000), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.
(nnrscywusć),

r.

dnia

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
czeniach są aktualne
Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświad
mością konsekwencji
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świado
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mtjscowosc),

r.

dnia

(podpis)
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„

IKF ZP—23h—2

peczutIa to

OWIAI)CZEN I L

oswiadu;ariiy. że nie należymy (1(1 rttpy kapilalowej. o której !ilOWi
W art. 24 ut I pkt 2” usLLwy Prawo
Zonówico I”ohliciincli (Dz.. tj. z20l5 r. J)OZ. 2154 ZC /111.), Ii. W rozumieniu
(Niwy i. dnia lb lutego 2007 r. o
ochronie konkurcocji i koosunIeIltoW (Dz. U. y20l5 r., poz. I 84)
—

oswiadcniniy, że nakżyiuy (tO Itl amcj rupy kapilalowcj. o którcj moWa w art.
24 ust.
pkt 23 ustawy
I”riLwG ZiOIIOWLLO („ublicziiyelt, tj. W rozunocitiu uMawy z dnia
! lute o 209? L O ochronie konkureniji i
konsumentów (Dz. tJ. z 20 S r., poz. N4 co podiiiioty wymienione
poilizej (nalezy podac nazwy” adresy
)„

—

stcdzib)*:

\;tź,w”a

([irrn3,

AIJrCN SILtIti h”V

[L
Lą

-

podpis 05011% uflOtYaY!tiOOe! (to

reprtzeilto\yioi:a

*
—

nieodpowiednie .hrcliu
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\y

koititu CY

ZaLic,iik fly

di) fl7

KF/ZP—23h—2 1;)

\\ ykaz w kon;”nych tiost iw
Duktinin1
\\„irlosc brutto

Przediuoi dosuwy
-

dotiwV W

zł

I)ZIUL WVLOIhIflIH

Odbiorca

potwcrdAIfIcy
tiicyyk-

wykor;iną

i oLreśl:ijce. czy dostawy te zostały
Do Liżdoj dostHwy in inicnionej w wykazie należy doŁ1czyć dowod
wykonane w NpONÓII należyty

(w/i)s

OII”WL

).

(filij

r.

(pohJpi)
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ZaLiezitik itr 6 do sinz KI; ZI”—2.3(,—21 IV

[I lilowa nr K FiZ P 237—21 / IV
Zawarta w dniu
21)19 r.. W wyniku posltliowania O udzielenie z:imowlenia )tlI)Iie/OeO liii
doiiiwe przydzy poliamklowej zkoOu,olito wyboieiii pyet Z:iintwiij:IceL”o oIurIy ykoniwcy,
w rybie
przetargu lieoŁLraniezoiIeŁo O wiirtoei itiepiyckraezajiccj równow:irtości kwot okreslonyelt
na podst:iwie art.
I I ust. 8 ustawy z ditia 29 stycznia 0o4 r. „rawo zalnowicil publicznych (I”iI”).
poili ud zy:
Sieć Badawcza Lukasiewicz
Instytut WIÓL cno ci wa, instytutem badawczym z. siedziba w Lodzi (adres: 92—
103 I .od,, ni. I ijc,i,iska 5/l S ) wpisanym do rejestni przcdsiebiorców prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla
Lodzi—Sródmiescia w Łodzi XX Wydzial ( ospodarczy KRS pod numerem: 0000043504. Nil”:
1”L:724-000—0(,—
64. Reizon: 000050239
ZW”iiiiVlii dalej „.Zui lwi

Leym

„

rcprczentowanyni przez.

I ) dr inż. Tomasza Czajkowskiego
2) utgr I laane („aszkiewicz

—

—

Dyrektora
G lownego Kgicutnyego

a

z siedziba w
zwanym/a dalej ..Wykonawcii
1)
2)

NI P
.

reprezentowanymia przez.:

U,iiowa uwzihcdniti wynik potcpowania (illartela) ° przepiy art .39 tbt:Iwy I”i:iwo zalilowieli
public,iiycht z
dnia 2”) stycznia 2004 r. (u.pz.p.), obca którego wylonioiio Wykonawce.

1.

Wykonawc;i zobowiaznje ac dusiarc,yc Zaniaw iijilccmu w\miuaione w 2 pkt 2 losuj prz.cdzy
l”rzędzi poliamidowa (PA 6.6) mousfil tvp E lit Iriflt q) (1.14) nim d(ex 91) S
250 kg
Przędza poliamidowa (PA 6.6) moijofil typ E III bright lp 0,08 mm dtcx 57 [I
251) kg
Przewidywana ilość do realizacji: 500 k
—

—

—

—

2.

*3
1 Wykonawc:m reatizeje >„11101 wienie simkcesywiiie w okresie trwania umowy. ti którym iuou i W
2. \„v chkosć do.sta\Y /alna%4 ;iacy („kreski W Ibi-inic piseilinej zwanej dalej „.zamowien jem”
na 20 dni przed
wyillaganym przez /„amnilwiajacego tcrmiiiiiem dostawy.
3. Zaniawiaiacy 10:1 prawo zwkkszyć lub zmniejszyć wielkości dostaw realiłowanycll sukcesywnie
o czyni
njezw)oc,”,l je in orillule \ ykonau cc.
.

I. Wykonawca dostaicza ta swój koszt zaniówioaa dosiawe.
2. W:inntki dostawy: loco nt:wazyn L:iiiiawiajacego. 2— 103 ŁÓW. ul Bizezińska 1,3.
DA]” LODZ
(IN( „Ul] .RMS 20 hOL
.3. \y konawca zaw”i:tdauti:i Zatit:yjaceeo O terittinie dostawy w lórniie iheotliej
(kiksem lub dto”a
cl cki roi ti cli I
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Zaiiiyiajaceo określonym
l)o[;,rczoiiy przediiiioi ZaliW\yleIiia O\yiflICli (iiipo\yuidać \yiiUtEiIiIOifl

w

2

pkt I iiinit S/tj tiiiiLiWy.

ciuo jakuci!aiest. (ib liny doktisijeni
ć
2. I)osi.iw;i po\%:jIina [nt i)tl)OwieLlIiit) tsiIitki\;iiui oraz poi.tIa swiaje
potwerdz.u4cy posiadanie systeiiiu zpcwiiieiiiijakości.
()

i neilo:
.Sirony iisIii:i, /C Linii I L.; priyclzy poIilmiłlItwej eI ee:it jciI;itni.zow.
(I(CX 9(1 ft
sitni
(1,10
(D
Przędza poliamidowa (I”A (i.<.) iiioiiotil typ L III hright
57 [I
dtex
mni
11
0,1)8
III
I)riLIit
Przędza j)OIiitiiii(li>Wn (PA 6.0) inonolil tyli L
powiekszoi ta O podatek V AT
iilni iiosniniilna narlość bruno Liniowy \YVIWe
Makym
2
—

—

zł (slonnie:

.

3. 7:iiiitwiisj;icy nalie,y I
Zainiiwiajaceo. (Zapis

odprowadzi
wshiiitr

yA]

uSIŁuJ li”

II

nw/eIe(lnieli etn przepisów ohowimzojaeych w kraju
II/L hd;1
/)rfljćudAuI gdi” IV%Aonaiyci SAhldti/U(CgO (J/tYli
z

(/iI(Lt)

4. Rozliczenie umowy niislapi zodnie Z Iicznp wartości
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