
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut
Włókicmii ctwa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zumówienia:

Dostawa polimeru superabsorpcyjnego SAP

Tryb:

Przetarg nieogni niczony o wartości za mówienia
przekraczającej kwoty określonej iy przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KPZP23622 19

Łódź, dnhi lipiec 2019 r



N:iziya 4 liriiia) oraz :iilres 7aIilawi:Ij:iceo

Sieć lhida\ycza I,tIIKl,ie\Yic7 lihtyttlt \YlókJcilllict\ya

ii. Bi zt:z isl.a 5/i S
>2 I OJ I .O(lt PolSka

cŁ 012 bi —63—IDI

iks. O 11 (I7h)2b3S

lc ii: ()t)(}t)5023)

VA i LI 1”) 24—lfl)i)—Ob—h1

(iodziiiy lnicy: Od poiicdzsiłku do p.itkti, (Id 730 do I 5.30.

I. Inforni;icje oióIiic

\V pOstcllO%SIIiitI O tidzcIcnie zZIIiIÓWIcIiIa ko!ilunkact iiiiediy Lzimawiaiacyoi

WykoI]Ii4caini udbywa sic ckklronicziiic przy użyciu mioiPonalo hIWsJw;Wpr LUłJĘgŚWjiJJ „ cI”UAPu

pod adresem skrzynki: /IW—LodzlSkrytkaESP

2. Wc wszelkiej korcspondenc I zwiazalie i. Tlili Cl szyn postcpowziniem Zamawin jacy i Wykonawcy posiuguin

SIC fltiiiicreifl tiulosy.eiiia („III) liii) II) p[)sleplnyalua), oraz oznilczenicni postepowailia piJe!.

Z;iln;Iylajace1”0: k.I/łJ”—236—12/P).

3 Wy konawca /iimierzaliiey wł.l;ic odział \V postepowaitiu udzielenie flifliOwieiiia pub! icice<i. musi

poiadać konto na ePLAI”. Wykoiiawca posiad:ijauy konto na clUAl” ma dosiep do formularzy: zlożenia.

zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz (10 [orrnularz;t do komiinikncj i.

4. Wymarzinia tecliiiicznc I onsinizitcyjiie wysyłania i odbierania (Iokumcntow elektronicznych.

elektronicznych kupli dokumentów oswiadczeo oraz inlonnaeji przekazywanych pizy ich wyciu opisane

zostały w Renhiinioie korzysiiunia z minil”ortalu oraz I(erulaiiiinie el”UAI”.

5. Maksy maIny rozmiar p1 ikow pnzesylanych za osrednictwein dedykowanych torniularzy do: ilozeii iii.

znoitny. \yycoialiI:I tilcrty 1011 \:loISku oraz (10 koinu;iik:ieii wynosi ISO MIŚ.

6. Ja dnie przekazaii „i otcrty. \W1 iokou . zawiadom cn. dokumentów clektmnicziycli. isw adczeń lob

elekironic.”nych kopii dokuilieniclw lub oswi;idczeń onz innych nloniiaeji prŹy;I1)tJje sic diiic cli

przekazania iii cPU AP.

7. Itłenh Okator liosiepowinia i klucz 1iuhliciiiy (lin (lanco p)st5:powunh: o udzielenie zainowienin dostepne s

na Liści n”:iMi li /)iLS(tymninz na mmiPortalo oraz SIWZ.

S. Dokuiueniy ek kirowemu. oswiadezenia lub elekironicne kopie dokunuentiw lob owiiidczen składane są

[117CL \Vykonawce zi poarednictwein I oi mu lai%;l do koinunikitcj i jako zal:iczjiik i . Jani:iwiaacy do1iuszcz:t

RIWOle!, mo/l iw Ust. sk Jadania dokunieniow cIeki roniczn\ cli. oswiadcicn lub elektronicznych kopii

tiokuinentow tul, oswiiiciczen TLI pomoeii pUc/Iv elcktronirziiej. VI adres cilEtil: ZiiiiiOWIeIihI(d iw.IodpI

Sposoli sporzadzenit dokunientow elektronicznych, oswindczeo lub elekt mn icznych kopii doku,oeiitów mu
oswiadezeii musi być zwudiuy i. w ymae,iiniarni okreslonyni i w rozporzadzeniu l”rezesi Rady Ministrow z dnia

27 czerwca 201 7 r. W sprawie użycia srodków komunikacji elektmnicznej W posiepowaniu o udzielenie

zamówienia puhliczneim orat udosiepniani i przeełio\ywaiiii dokunieniow cliktronieznwli oni:

Ju:por:( 1(1:10/zł A in „stlij Run ej „/n : izm, J 6 Ii/hO 20 / n i. i 5/ „Pizo
- :wi I di i izmu cizi (4V. /u k/z Uw:

:tnnaiIwiuc 1” OI/1fl”Oii(J)f(i II” POS6/NJIiUIJiI( li HJIC/t”iV” ni,ilOli”/”IlIU.

ka,tknazm,wi, ieUI W 1hi)iC5LCj SI\\Z jei lilowa O opairzenlti 1”odjisiuiic (loktlii)tI)itiiosfl iadczeiuli

kw:dilikowanyiii [md]liseni eiekironicznyi,i, Jainawiijitcy wyiutla aby kwalitikow oi podpis clekiroiiicziiy

wystawiony był przez dosl;twce kwalilikowanei tisltuzi zauLiniit, bedacero podinioteln św adczacyni usłtiri

ecitytikacyii ic — podpis cieki roliie!ily, pc oiiijiice w ymor i bezp icezeńsi wit okrealo ic w ustawie z (In in

wrzesni;i 2016 r. (I tu,sloy:icli z:iui:oii:i onz identyl:kaeji eiektnniieznci (Dz. L. zOlbr. poz. J579 ze :511).).

IQ. 7uniaw i:i:ieY w\ /iuiic,i imstLjlujiicc oab\ (10 konrii:to z W sollIwcani:: I”;:n Pr M:t::orznia I”aIIrowK,i.

\lic:iLd IK1it:lko\%sk tni:ilI: z:Ii1io\y:1itiIIfbiy.liIdz.pi
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II. „lryb iic!Meleiiin „:iniówienia.

Niniejsze posteptiwillie prowadzone esi w trybie przeiarw IlieOWaiiiCZOIleYO IW podstawie alt 31) nast
tistiwy z dnia ) stycznia 2(101 I. Piawti !aIiiOW[eń PtIliliczilyeli zwanej dalej ustawa PZl” oraz aktów
\yyko11a\Czyci1 wydanych ii.i ItI

2 \\ .„tkiese i1iclIre:tIIo\yai1\i11 nilejsz. I Specylikaeji Istoinyeh Warunków /aiii(\yieIll;t. zwalla dalij
.SI\y7”, z;ts!osoya;Iie lilaja pr!lpisy 1I4til\yy 7])

3. \\iiiosc ;„.linó\yiei1Ia pir.ekiacza rt)yIlo\yarlosci kntity tkieltiiiuj y przep;aclt \ykOIhi\%C2\el1 \yyilnIiyc!l
Iii) lIiiISIiI\\ ciii I LISI. X tiSII\yy IVP.

II!. Opis przcdniio(u zaiiió%yiciiili.

• Przediiiioicni zitIl1ó\ enia jest I”olinaer siiperitbsoricyjny

— przeciel nil wielkosc cziisLek 300 pni

— wysokoć peczolellia 10 min/ Itl nin w metody IW
lIou 240 000 ht

Termin reaIi/.ac i stikceywnyeIi dostaw nie może być dłuższy fliz 14 dni od daty ilożenik zamówienia.
Warunki plaInoci w terminie: iiiiiiiiuuiii 30 (liii 1110 dlUŹ( ijiz 60 dni od dal3” wystawienia kiktury
Lam iw aj ace ni u

Oo katdci dostawy im leży ilohtczyć świadectwo jakoscihitest lub (lokuflient pOt WierdZlljłfl
posiadanie Systeniu Zapewnieniu .Iiikoci

Wraz z orertą Wykonawcy Z bowi1zani dostarczyć na swój koszt co najmniej JOD k oferowaneo
polimeru siipenibsorpcyjiieo SAP w celu dokonania próby teehiloiogicznej, co pozwoli na stwierdzenie
zgodności wyrobu liiialnego z wyino.ami Zttniawiajaeeo, okreŃienia ceny ctćktywimej jednostkowej poluiieiti
superatisoqicyjneiLO SAl1 oraz oceime zgodności zaolciowailego produktu z ch;irakierystyki irzedimiotu
?I1IOA lenki.

Nliejsct: iIt)tirczelIi;i olimieru S:\1 pr”ełmaezoimego na prob 9113 Looz. ul Hrzeiińska
I .

\y przypadku dy produkt ma doko;iinie linii lic ziisliiiue dotaniezuimy lub wynik pr”eproWallzoImyLlI piob
lcchnoloi2ieznyclm nIe potwierdzi. że oferowany produkt spelimia ww. wymagania flhim]awi4aceao oferta
Wykonawcy zosia ile odrzue ula.

Zanmawiajaey po przeprowadzeniu pruli technologicznych określi ilosć poli nero stiperahsorpcyjnego SAl”
iittiiiesiOIii na I ml wlokniuy iiieAmedna do tceu aby koiiiioyt wlohiiiiiowy produkowiimy w Sieet fladawezci
Lukasiewicz—limstiucie Wlókie,iiiiciwa wedluc włisimet tLcliiIolOii. tel1ml parametr jakocio%4y cotoweco
wyrobu — pecznicnia pod wpiyweimi wod\ dcs:y limwaiiej wg procedur” badawczej I

Nastejinie ustali cene efektywna jednostkowa jako iloczyn masy polimeru soperapoq1c\ hero SAl” (mnai
IitittLwaiIa W L.”) Iltitle5loIiel IbL I imx2 wiokitiny i Celi L k IBIlihIlerli l3erali5I)iliCy)i1to iAl”_ Ś. cna
do 4 hliiejSC po 1irzttiiiku.

7nuawiajaey nie stawia wyinawli I CO do iod;aj u opakowań (zwrotnych lub bezzwrotnych) w jakich na być
tkmsttrczony przedmiot zailmowieilia, ednoezeiiic mtornmtijc, że w przypadku opakowań zwrotnych wszelkie
koszty cli st{lsliWiiiiizi mOi1o,i Wykonawca.

I. \\ \konawea zolnnyii?i;ny je-t zreakzo\%lc z:iomówieine na zasadach wartijikaclm opkaoyeh We wzorze
Ikii(m\yy stinowiacyIu Ztli)C7llil itr 5 (kl Sl\\ Z

2 kod C I”y OLI!. NouetikLtitra \\ pofimco Siowitika Zaoiówui: 24.54.2600—5 Polimery akrylowe U lorniieli
pot si; iwo wyc li.

3. /anuiwi;ijacy tik iloptiszcza inozliwoci skladania oV.”o czĘeiowyelm.
1. Zamawiajacy nie dopiiszcza iiitmżliwtmci skl;idania ofert wariummiowych.
5. Zarnawiajacy nie przewiduje niożliwosci udzielenie z;iiiiówien, o których mowa w nt. 67 ust. I pkt 7

Ust t wy



l\”. leruihi wykon:iin;i „.anlńwienji.

LaIl)I\Yia!acy \Yyllll_.l realiziicii /I])()\\ iLflI.L \V tcriuiliie 15 iiticiycy liczac od daty zawaicia tiulowy.

\J• \V;iruiiki iidiialu w lloNteIlo%ya1]iIi.

I. () tidzielciuc ź nówiciiia i1i(Ola tibieić są \Vykoiiil\ycy, k(ńr/y.

lUC i1odk”uu wykluczeniti:

2) si)einiaia Wailii)ki tidziahi w ])iiSIcilt)Walliti diyez,ice

.i) k.oiiuctcutji LII) t41r]\yfliCii (ID pr\yldzcii Ol{icUOlWj dzialaInoci zawodowu. o ile wymk.i iti z

t)tJlt[)ilyi 1 przepisty.

Zuuaw”iajacy nie stawla waitiiiku w lviii zakiesie

h) S)”tUiC]I (kOIlOillictflci lub lnanso\yej:

ZlIIila\ylaac\ i]iC 5(t\lL %yartinku w %iu zakiesic

c) zdolnosci iechiuciiiej lu, „awodowuj:

Wykonawca spełni warunek czcij wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem

terminu sklidauia oteri, i esu okres prowadzeni dzialalnosci jest krótszy— w Iym okresie, wykonał (a

w nrzyp;iclku swiadczeń okrcowycb ul Glac lych rownież wykonywiowch ) nauczycie co imjrnnic I

dostawc Polimeru supcrahsorbcyjuego O wartosri co wij inuitj 300 000 zI brutto.

(L)o j)Cl1(iliąIiiI tia PLN 1lIUIRXij u.XIann?] li (JOkUI,?lIIWch Jćciiiiirh lici /iO(lihntflh” Sf)t”/łIflhIi(d

„ar,,, zA ć ;u” iid:iahi ii post”po n „aniu, ul „ni: J ni „J li” it”ah,kzć 1, nmych tu: PLN, flijna W ki/ac” pr:ljni ii

śred,ii kutN JI,IhJM r)%i”W,I” /fl:t” Nan)(b)it”)” Ihjiik I”o/ski ćliii€i lis/C/tela pos;t”poiyaniaj.

2. ZarIla%yIajaCy Ill(IŹC, liii ki/dyl)) etlI]iC pOIcpOw;iiua, II/Tlić, ze Wykonawca nie posiida \4”YiI]lsLaI]YCh

zdoIiic,c. jeżeli „;Ianw,zowallie zasobow technicznych lub ziwodowychi \\ykniucwcy U uliC

przedsiwziycii Lospudarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ iii iealizacjc zaniówien

3. Wykonawca no/e W celu potwieidzenia spehi]ianla warunków, o których mowa w rozdz. V. I 2 b—c)

nii]iesł.ej SIWy W stosownych sytu;icjacl oraz W Rlnicsielliu do konkretnego ziiiiówieiiiii. ul, jego czesci,

„oiccac na zdolnoscniuli tccbiiciiicclt lub zawodlw\ulu lub s\tllilcll ii:iciisowcj lub ekonomicznej I]tl\cli

podiiiiolow. njenileziiie od charakteru hirawleco lLzacYcIl /07 nim stOsuuioW pniwiiycli.

1. Zarniwilj;icy jtdiioc7csiiie intorIilLijc. iż.stO5OWIil sytuilcja” o kutej lilOWi XV rozdz. \
.

.3) llilikJszc] SIW Z

I p Wy] 1C/ i lic W prłyl udku kl edy:

1) Wykonawca, który polesi na zdoliiosciichi lub s iuacjj innych podmiotów udowodni Zanuiwiaptceiuu,

ze realizuac ziillowiciuic. bcdzie dyspnitowai „iiczbcdiiyini z,isob:iiui tych plhh)lolów”, U

zciecoliioci przed%liu”ljau zobow lil/lillie t”,”eh podnuioiow” do oddania 1111.1 ib d\spozycji

iticzbcdiiych /asOboU Ihi potrzeby realizacji Źal]loWlcflha.

2) Ziiiiawiijacy Oceni, czy udostcpniaiie wykonawcy przez inne podmioty zdołuiosci teclmiczile lub

yawodowe lub ich sytuacja linansow;i lub ckonoiniez.uua, pozw:haja iii wykazanie przez wykon;iwcc

%ae]luiill]ii waruiikciw udziibu w ptstcpoiiiiLI oraz zhid.i. ci mezacIodia wobec lecu

iodicui1ti jiodtiwy wykluczenia. o ktbrye li mcnyi wart. 14 ust. I pkt 1.3 22. in. 24 ust. 5 pk L X

(Nt.uwy

3) W cudioesicniu ilu warunków dotyczcyclu wyksztalcciiia, kwalifikacji 7”awodowycll lub ihciswiadczeiiia

libIi polegac ii „tloliii,kciacli lutych pod uiiotow, jcsli poiłiiiioty ic zreitlizuja roboty

lludoXVblLne jolu OSłU/I. dci rczilizacii ktouych Te zd bosej sit wyi?iaclnc.

\Y” konawcy moc:t W nohl] je obietnic sic O udzclcn je /iIfllOW COli. W tak lii ]1rYypadkti WYKblI1iWC

U,”T.liiilkVl.iUł dO cf)wzeuiilwaiii ILu W )IlsL;)linaflit II t1t1łClLOIL ;„„)i”W:c:l;ul 1:1)11

reprezciltowalula XX potcpowaat i zawarcia ucilowy W 1luIXYic zaluuowicunul puhlicziiegii. l”ebnciaiocnictwo

pśitl rygorcili iuicważuloci XX postaci elektronicznej. o]uaflJone kwalitikowanyuuu podpiscitu elckirouiicznyiiu

ii;iheźy doliczyć dc> okriy. !zianiwiaiiicy tliuptiKzczii /łoŻL”ulie eicklroiiicznej kopii ocłuioaiiicnuciwui

poswuuidczouic1 przez notaliusza kwiHtikowanyiui podpscru clekironic2;iyiui. l)ckuiaci (lub dokuiucniy)

z;lflicri;uicy tcstuil]i)XYielliC pchiioiuiuc;iikui niusi zstać /ID/ony \„jł / oteria XX” b)ddzuefl\nu lIlii.

clckiiciiiicziicj lp:eizoiuej k\IllkWuinynl piudpisenu clckticiiuicznyiti, a lubi/pale wraz z phikaiuui

stlllo\yiacynhi ołeric skouuprcsownuy tło eduiectu pliko archuiwuiu (/.111.

tu. W puzypadkti W/3 koii,iwct>iy \%spolluie tihiiecuijiicycbi SiC O tidzielenie zaiuuow lenia warunki okreslone w

i”uzd,”u:će. I. 2) lii. 1: uiius:spcl”iiiic co luajlititiet jeden Wykonas%ca sariiotizi:lnie lub wszyscy W\ko:iawcy

liczne.
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\n. \V klnctcnic Wyknii;in cv nn podI;init nil. 24 Ii%l .5 li%In%YY Pil”.
Z:,iiiayajnc” ii rewiduje wykluczenie Wykonawcy li:” pudsitwie nit. 21 ust. phi uniwy P/l”.

VI. Wyki,. iiwiadc,cii bili dokiinientón. pii(wierd;njncycli %peIni:iille nnriiiikow titizialu w jii”slępow allili
c”r;iz brak podstaw iyykluctcnin.

Do oteity k,ny Wykonawca 11L1U dillac1\U ikiLnitile ni dzieli kiitLiiiia tiku tity,dczeuuic w lbritiic
ednoluiL_”o cIiiOpLjskICLt) dokniiicniti zamtiwienia (JHDZ) SOlZJ(lZOflLt”() \VttIltiL wzoru \ialflhird(3weLt)

Ioiiiitilau Ł51 iikielono rozpoiz:udzcnicin \\„\„ki)iiatYcz3”ii1 koiiiisi Itropciskąi. w zakresie wskazinyiii w
SIW! (ZaŁucznik nr 2. lntoiiiticje zawaite W \Y\Y dokuiiitiicie hctla sninuwic wsiu.puic potwicidzciiie. Je

\yykoisIyca nic l)otIlcui wyklticzciiiti oraz spcliii;i warunki udziiilu w postcpowaniu. Instrukcja wypełniania

dokuineiitu zna ju1e sic na slroiite ittji D ItL

wypelniania—)EDZ—ESPD.pdf. Elektroniczne wuizcdzie do wypełnienia ił DZ jest dosicpne pod adresem:
hitpsJ/cc.europaeu/2rowth/tooRcł:it:ib:lsts cjMIHI!!trknlo p

JFDZ należy

uiasiępii e wrazzpl kun] \(ai] yiacymioferlkoiiupre yajtj_ediiegojitikti aicliiwttni (J li”).
2 przypadku wj)oInei_io ubiciaiiia si% O zlullowiciiic 1r1cz Wykonawców, J 11)7 skłzida kn>dy z

wykonawcow wspolnie ti e icych SIC (I zamówienie Należy je przesłac zgodnie z zasadami określonymi
w pkt I. Oświadczenia te niiijii potwierdzać spelnianic warunków tudziitlu w postcpowiniti brak podstiw

W\ kIuczitiii w ziikiesie u kti,ryni kardy z wykonawcow wykazuje spelniiinue warunków Lidzaulu
postcpowaniti. brak podstaw \YykILiczeIlli.

3. Wyknawca kiury min iC!7ii powierzyu wykonun W c,”esci manii wieniii potlwyktinawconi. w celu w \kazlnii
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postcpowaniu skliida J 11)7.

1. Wykonawca któ powołuje sic in zasoby innych podmiotów. w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wyk uczenia oraz pcinicii in — w zakresie. W jakim powołu je sic nil ich ziooby — warunkow
udzialu w postcpciwiiuiu .kl:ida ilU! dla ktzdcto z nclt ;md:uiiotow.

5 Oświadczenia 1n,dniioiów skladajzuc\eh otcrte wsptuliiie. podwykowuwcow oraz noduitotów

uuostepuimiui;ucych micu]tjiI skiitl:ine tt,ruiiutarzu ił_DZ powinny nieć łorune dokumentu elekuoiucrnetni.
liotipisanero kwulińkowiunyiu iodpiseiii eIekiioniczn ni przez każdeao z „ich. a asttpnle nuIezy Je wraz z
pliktini stnowiic%uni oknie skompresowac do jednego pliku archiwum (/11”).

6 !auuawiaiacy doptiszcza ltstcptijicy format przesyliiiycli danych: .pdt, doc. .docN, .rttxps, .odl —

7. Wykonawci wypeln ii J I .1 )/„ twoizac tIOkUHWIII elektroniczll\s Moze kouysluc J n;uzcdzi J Sl”D (Serw is
uuiozliwiiuey wypełnienie i ponowie wykorzystanie LSP[) dOSttpny III stionie
https ci. tIO O)i tli/1001% tsjid tilti. r 1 ni pi) tui niutyclt (105k pnycli n irźcdru lub opuou iow ni i ktoi u
unwzliwiija wypelnienie JEJ)! i utworzenie dokumentu ełektronicznego w ctlnyuii z wW. Ioniiitow”, przy
czym zuleca sic stoscuw ulic torniiutu .pdL Zaleci sic stosowanie narzedzia I Sł „U.

8. Jednolity k,ktiiuicuui llriYootowany wsicpnie przez !iinawiajacego Illit lirJeduluiotOwegO pO5tip0Wti1ia (w
tbnuiacic xnil — tli” zuimportowuina w serwisie lelSl”U) jest dostcpny ta stronic iiiiernetowcj
!niliiwitJiiceso \y nhieiscu Jailiie,szc/eilia iuuiucjsze Sl1\”7”..

1) „Łani;nyi;tj;1cy infiurniujL, że Inst rukcj;u wyptlninnia .1 lI)Z jest tlnstypmi;i nn stronie Urzędu Zaiuinyicn
Puhliczuch poul linkiem: lUtp,://wwwaur..1Lny.pI/ dalI/I%%ets/pll[ fiie/OOl5/32315/Ins:riukcj;i—
wyptbiiuui;u—J El)/—l:Sl”l)J)ulf

IQ Zaniuwiajac nrzcd udzieicniein zamowenia. wezwie Wykonawce kiórcoo oj orli zosiait naiwyzej
tuceilionu tło jjojciii ty wy/i]iczOi]\in, nic broiszym niz 10 dni terminie aktuamycn na dzemi złożenia
uiatepuiacyclu u,wiidczeiu lub doktimiieii!tuw:

I ) nliuuiiicii z Krjoweoo Rejestru Kameeo w zakrene IukrL lonym w art 24 un I iki 13. II 12 ust,iwy
wyst;uwioncj nie wczeniej ni? 6 mies cv przed utitywein i.Tminti kładunui oleck

2) zawidczcni wiusciweri, niczelniki nrzcdn skirIioweo nomu ieutłzujuccoo. ze wykonawca nit zalei::u z
opłacaniem pndaikow, wysiawioiteco nie wc/cNilI-ł ni! i]uiesiacc Iii/cd npl\w ciii terniniti skiutaniu oltrt

lub innego doktumenim I)Oiwicidzajiceoo zt wykiuiiiwcu zittirl poruyztmlicnie Z własciwyiti curuaricuim
podatkowym w spriwie splmm tych iimleż.uuuisci wraz z ewenmuulnymm tudstikuini lub grzywntmiii,
szczegotiniści uzyskał przewidziuiie prawem zwolnienie, odroczenie tub rozłuzcutie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykomuamiła decyzi włmsciweuu orcunu
3) ziświtctczciiii włtsciwcj terenowej jetłnostki orwinizacyj nej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniezeco Ubezpieczenia Społecznemu albo inriceo dokumentu potwerdzuiuce:o że ykuunawcu nie
zalewu z opłacancuii składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystaw ioiwgo nie wczenliej niż 3



nlitiace przed tlaiyweiu lerluinti khuI;lai;l ulen bib iluw”o dokumentu polw ieidzitace”o. ze Wykm;lnca

ziwarl poruztlllicI)e 7. \It.%ci\y\ 1) orlllell) tY il”iI\YIC pbt tycn nlie!ll(lcl wraz z eweiiiuairiyiiii ilLkelk;Llni

Itib :rzywllzliui, w Szele 011)1)5cl uzyskitl przewidziane prilwelil zwolmenie, uliroezenie lub rozlozeine na raly

ztletIych plainości lub wstrzyiminle W całosci wykonania decyiti wlasciweo orsll)U:

4) odpisu i \YIaScIWeL”() lelestril Iti1 z Centralnej l:wdencji i Inłór nacji o I)zialalnosci Uospodareze. jeżeli

oi.liebl)t )l/epi5)” \Y, miteli;) \Ypl\ti do lee5illl lit) e\yl(lel)L)i, W UdO potwerdzc:ii;i blakLI potistiw

wyiiyeir,i III I0t11\t ar). 24 ust. 5 ukt ustIwy

5) \V k;z (Il)StlW 1 \Y Pl /ypitdkil SWladezeli ()kie.OwycIi lub t. ile lych ówii cz wykonywanych. w okres je

oLt:ltmIicIi 3 la: li/cd tipiywe:n terlninti skbioini;i oicrt. 1 t/ell okres )rowadyenia (Iii Iillnoei jest krotz\

W ty!)] LIkrese. \I/ Z podaniem cl) \s;ilto,,ei. pr.”eLluuttl. titI Wykoniini;l i )t,tiIuotow n;l /ecz klonch

dost;mwy zosi;mly wyk(lIllllte oraz nllwieliiem clowoduw o rt.l;t);lcych e/v te di)SIIW3” 7)sta!Y wykoiiaiw liii)

Sa wykonywane milczycie. sporztdztillcŁo zodnme z zalimcznikicimm lirą do SIWL.

Dowodim pn(wierdz;ij;ieymi czy dostawy iost; ly wykonane należycie s;i:

— relereneje budź inne dokLiinel]ty wystawione przez podmiot, na rzecz któreco dostawy byfy

wykonywane, a w przypadku swl;l(Iczeń OkresI)Wycl] lub ciile heb sq wkonywane.

Jezeli z uza;ldnionei przyczyny o obektywnylll ehanikterze \k ykoimwca nie jest W stoi ie uzyskać tych

(lokumeutow. Wykonawci sklada oświadczenie.

(„) dokumentów dotyczauyuh podmiotu trzecieco. w celu wykazani;, braku st nieni;; wobec nieco podstaw

\yyk luczellia oraz spelimlen II W zakresu. W J.Ik li)) wykonawca powolcl)e sic na eLO zasoby, warutikuw

udzialu w postępowali mu —jeżeli wykonawca poleei iw zasobach podmiotu trzeciego.

I Jezel wykonawca ma siedzibę lub mIejsce zai]i;eszkania poza telytoriuln Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast dokumelitow, 1) których mowa w

I ) pkt I 0. I ) sk lada inlormacjc z odpowiednieco rejestru albo. w przypadku braku takiego rejestru, inny

rownow;tzny dokument wydany przez wtiśclwy omem sadowy lub adlniuistr;icyjiiy kraju w którym

wykonawca ma siedzibe lub micsue „ameszkania lut) mIejsce zamies,kania ma osoba. ktoiet dolyczy

nlorrnacia albo dokument. w zakresIe okre3lonymn w ami. 23 ust. I pkt 13, 14 i 2] I”/.I. wystawiony ule

wczesniej ul/ 6 miesiccy przed up]ywem terminu ski;tdimnia Otell.

2) pkt 10. 2) — 10. 4) — sklada dokument lub doktinienty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma

siedziby lub nilcjsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, że:

a) nie zalewi z oplacaniein podatkow, opIat, sk ladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ze

nmwarl porozumienie z właściwyln oreanem w spr;lwie spiat tyci) nalezności wraz z ewentualnymI odsetkanii

lub crzywn;mnli. W szezceolnosci uzyski] przewidziane prawem zwolnieniu, odroczenie lub ro2 tozunie ni rity

z;tlee tych dl) liosci lut, W trzyl;lanie w catości wykonania dee\zi i wlascwe o Ol cmii. wysl;IW Ol ly nIe

uczesniej nIt 3 niiesicu przed uplywemn tcrmmnu skladanst olLrt

b) nie otwarto jezo hkwilauji ani nie oLtos/OnO upadloci. w\ SItW Oli)” nie wezesniej fliz li miesiecy przed

uplywemli terlllilu skI,ld;llla oiert.

12. iezeh w kraju, w którym Wykonawca na siedzibe lub miejsce zanneszkiini;t lub miejsce zainieszk;tni;i ma

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sic dobulneniow, o których mowa w rozdziale VI. II, z;lstepuje

sic je mlokiiiiieiitein z;lwlerajiicyni odpowiedllio oswi;itlczemue Wykon;lwey, ze wsk;izmniem osoby iltio osoli

upranuionyeh do jeeo reprezeniacji. lub o,wi;idc,enie osoby, której doktilnelit mnitI dotyczyc zlozolie przed

notariuszem lub przed (Ircanelli s;ldow\.in. ;Ldinlns(raex)nyll) albo ors”;inen sanlorz;,du zawodoweco lub

eospotl;ireyeeo wac I WyIII ze w!tLletiu mi siedzi be lub ni ie)sce zamieszkania \V kon;twcy lub niiejsee

zanneszk;iiiia tej osoby. Terminy okleslone W rtrzdzale VIII stosuje się odpowiednio.

li. ykoiutwc;t majacy siedzibę na terytoriuni Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby Illijacej

n)ejsee zan)teszkania poza terytoriul)) Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy clokwutat wskmlzmy w pkt

10. 1) skiada dokument o ktoi”ym mowa w pkt 11. 1) w zakreHe okrcsloliym ai”t. 14 ut, I pkt 14 i II.

Jezeli w kratu, w którym nliclsce zllnleszkIrnI OZ) osoba, kuleJ dokullelIt ln:d cbityezyc. (lic Wydaje s:e

takich dokusientów zltepuje sic je eoku!nemlteirt zawierajatin ouiatlczeI]je tej osoby z;oJon\ In przed

notarus/em uli irzed oeaneln sa,Iln%\la. adlnniml”ac\jn\ ID albo orellieln sanlor/adu ztw dotteeo LII)

cOspOd;Irezeeti wisciwyim) wzemedn II ;oejsce zaineszkan:i tej osoby. Termin okl eslony 5Y „ozcziaJe

VI. 1 stostlje się otlpowedilio.

14. DokulnenIs Itili oświadczenia (dotyezace w konawey;wykomi;nVcow wys(cpuj;Icych wspólnie i innych

podmiotost. na klórych zdolnościach nb sytuacji pole4L wykonawci na /as;Id;lell określonych w art. 221

ustawy), sklad;tne Sil W oiyrjn;ile w postaci tlokun)elltIl elektronieznecil lub w clektrollicnlL”j kopi
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doktiiiieiitu Iti[i )„\\ l(lczuiihi poŚ\ adeztiriel li ztidiitisc / 0I\:iiialeiii „odpieiii kwillflkowan\”iii.
/Olit)W”iiizdiiic. tJ któryiii lilowa w rtiztlzitle Vi. I iiiIc2y ?i(iŻ\c W tli YH”ldlC W posiac. tloktiiiieiitti
elItioI%iczitLo uli \y cli. troniczne kopii dtikiiiiiciitti tuli ()N\1kICZL”liIii ptiwII[lcAinci ta ż!(iiIIith1 J

0rUillaiCifl litidpiseul) kwalitikowanyuii.
5. Dokuuuiiciily sporzidzouie wjezykti obcym uuuusza być zlozoiit wraz z tluiiiiuczeuieuuu ia ezyk pohki.

to. Wykonawca w tertuinie 3 dni <id <liii 7ui eszcztniu iii stronic nternet(i\yej mloi „uncji, O kuóre uiiowa W art.
X( usu.i [ustawy VI”, przckiuzc .Iiliuwui)jitceilitu oświnilczeme O pizyn;uleyiosci lub brukui pryynle2rwści do
Itl salliej Lrupy kapiuiulowei, ° ktouej non ty nut. 24 iN. I likI 23 iustiuwy 1”/l”. Wraz ze ilt)/tillCIli

os\ycttIcztuuia, Wykouiiuwc.u iuoze 1,r,.edstuwić clc.ityotly, ze hi\yIi,”.iuiia z 1111)01 wykojiuwca nie prowadzi do
zikl,,ctiiiii konkurencji w p(tscp<\nu li tudyielcnie z ui1u,wuenu%. <}w” cienie sktidauic ci W

clckuuonucz.iic; opaurz<iuit E kWdi1ik(iWuu1yfli iuiilnsciiu eleKuJOul.c7aVlii.

17. W zakresie nic urrcuIowunynI SIWZ, z;usIoowLnie maja iizupisy rozporzzidzenau Minisura Rozwolti Z (mlii

26 b1ici 206 r. w sprawie rodzajów dokuiiienuów, akucti hoże żiud;,c ziulliawiiujicy od wyktmiuwcy w
postclmw;uniu o udzielenie ?1ullowicnia.

18. Jezeli wykonawca nie zioy dokunwnluu, o którym uuowt, ty rozdz. VI. - uliniejszij SI WZ, uiswiudcziuu lub
(lOktiuiicIit(iw po(wuerdz;uucycIi okolicznosci, o których inow;, w art. 25 ust. I ustawy PZU. lub innych
doktuinentów niezbeduiyeli do przeprowadzenia ]1(istepoW;lliia. uiśw udcz.eniu lub <Iokuuiienty sa niekompletne.
ntwier;iją biedy lub budzi wskazane przez Z;iunawiajaceio wal pliwości. zauiiawiajaey wezwie do ich
zlożeiit, uzupelnienia, jiopuuwienua w ternuflie przez siebie wskaz,uiym, chyba ze numo cli zlozenia olćrt;i
wykonawcy podlegalaby odrzuceniu albo koui eczne byloby uniewaznienie postepowamiu.

IQ. Jezeli wykonawca nie ziozyl wyiitaauiyuh pelnomocnicuw albo zloz\ I wadliwe peluioinocn dwa,
zalnawiajacy wezwie do ich złożenia W terminie przez siebie wskazanym. chyba Że minio ch zlozeni;, olena
wykonawcy pod leaa odrtncen iu albo konuec,,w hyloby uniewa/nienie postepowauli;.

20. W przypadku wykonawców wspólnie ubierajacycli sic o udzielenie jam wieiua oraz w przypadku innych
podmiouow. na zasobach kttifl”ch wykonawca polecz na z;is;dauli okreslonych W afl. 12a ustawy. kopie
dokumentow dotyczieych odpowiednio wykonawcy lub tych iodniiotow. rnota być poświadczone za
zLoduosc z oygi iaielii przez wykonawce iltio te podnituity ilbo wykoui;iwcow wspoinie ubuewijacycli sic tj

udzielenie zamówienia publicznego — odpowiedn tj. w zakresie kazdeco z nich ilotyct.

21. Poświadczenia za 2octnoc z oryein;ulen dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na któreco
zdolnosemauhi lub sytuacji poIeiu W3 konane;,, Wykonawcy wspolnie ubiec;ijcy sic o udzielenie zaniowienia
albo podwykonawca t zakresie dokumentów lub oświadczeń, które kazdec.o z n ich dotycza.

22. I”oświadczeni;u za zcodnosć z orycitualeuu elektronicznej kopii dokuuneuito lub oswi;idczenia tiiistcpu:e przy
uzyciu kwahWkowauueeo podpisu eiektroniczmueso.

23. W przypadku przekazywaui M lirze? Wykonawce clokuuuientiu elekt roniczuie:o w lorniauie podd;ui;ucytn uiauic
kompuet. opalrzeaie pliku z;uwEerajacego kuumipreowane dane kwahi1kowanym podpisem elekluouuiczn\ni,
est wwumoznaczute Z poswiiidczcuticni przez Wykonawce za zgodnot z oryg!naleni wszy-a Luciu

elcEktuoniczumycli kopii dokuuujeunow zawanyuhi w tym pliku. z wyi;utkieni kuupii powiaticzouiycii odpow;ednio
przez innego wkonawce uhiecuaccgo sic wspolnie z tiul o udy;eleiie z;tuulow;c miii. orzez podnuot. na
kuoreen zdt,lności;ictu lub silnacju pole;t W\ kouuawc, oraz z wyjatkuenu doktuuiwnion zlozonycht w oitlnaie
podpusanychi kwaiiflkowauuymii potipiscun elekmnnczuiyiii.

24. Jeżeli oryginuI clokumeuitu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 tiu. I ustawy, hub inne dokumenh
lub oswiadczcnia skladane w posttpow;uiiu o udzielenie. zamilowienia, nie zostaly sporzdzone W postaci
dokumentu elektroniezncco. wykoaawcu iio2e sporzadzić i przekazać elektroniczna kopie posiadanego
dokunieiitu hub <iświudczeuuu;u poświadczouia kwalil]kowanymu podpisem elektronicziyun.

25. \ przypadkuu wsk;uzuni;u przez wykon;iwce dostcpiiosei <nwi;udczeii lub dokumentów, o ktorycli iilow;i W

Roztizm.ule \h SIW! w to:aie elektrouticzuic ind okre—houi\ nu adresami ialcriemnwyium osoliodosiLpiteh i
be!jiuuii\cI% oaz datncli, z.in;un”iiiac) poiucra \auiiodzieIne z. i ch baz tItuiytIi wk;uz;iuie przez. wyktuiiawce
ii,w;udzen;t hub (ttibtu;iient\. jezci; osu iadczeii, i tiokuuiicrily, n koryen uiiow;u w zdaniu iierwsz.yuii są
sporz;mdzoiie w iezyku obc) iii w ykomiawc;, zobow iazaii\ teNt do przeostutt iciua ich uiuinaczen;;u ii; etyk
P<tm Iski.

2o. lhekroc w SIW!, a także w zalaezmiikacb tli) SIW! wystepoje wymog podpisywania dokuitiemitów lub
nświ;idczcmi hub tez poltt ieitlz;uiua tlokiumueiitow za zeoduiu,it z ory;ui;ułciu, i,iłezy przez to rozumieć że
oswiadcz.ciii;i i dttmkuuuenuy te powinny być opatrzone kwili%ikow;iiwmn podpisem elekirnnicziiym osoby
(osób) uprawmonet (upr;uwuiuomtych) (10 nprezcuitowaiua wykou;iwcypudmuiotu, n;i zasobach lub sytwwji
kuóreeo wykonawca polega zgodnie z zasaduou mepuezeuitacj w sk;iz;utiymu we wI;ciwym rejestrze lub osoby
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(ooln ) ti1RflVil,I)i0h1iL (10 iepreze;1lo\y,lIii;z W \[oiHi\yc\.1.)dliiiolU na „iobaeh lub sytuacji kireizt

WYkoliaWca p(llea liii podstawie peliitiiocnictwi.

27. Pclnoiuoeniciwo, o którym lnoWi W pkt 26 o ryoremn ilieważnosci nnisi być iiożoiie W postaci

elektroiiicziwj, oi)an/0l1t” kwiIiiikowiiiyin iodpiseiii eiekiioiiicziiym lize/ osobt”!y lIpOwaznioile (10

reprezentacji wkaziiie we wiaseiwym relesirze. Zmimi,wiajaey do1iuszc,.i ylo2enie elekirniiicznej kopii

peli iiiiocnictwa po.wizdczoiiei pi”zez iioLirin,za kw,lmbkowa:iyin pudpezein elckuoitieziiymu.

VII. Infortti:icje (I sposobie r .rztzI?l IflUhl Nit ZaII)a1IIaIJIct(. z unii prztk;izyiyaiiia

<tświ;ide,eń i ilokuitieitów, O (iil(ŹC wsli,i”iittiie osób upniwnionyeli ilu porozuiiiiciyailia si

z \%yluniawcanii.

I. \k pOstcpowalimtl ti udzielenie” r,iliiowienl;! koinunikicj;i poniedzy Zatn;iwiaj;icyiii a Wykon;twc;imi „y

szczeoInosc i skl;itl;inie oswz adczen. wnioskow ( ni]yeIl iiiz <itertzt). z;iwi;idoni leń oraz przekazywanie

iiiloriii.ieii otlbywa sit clckironiciii Je id poretInictweiu dz”dyAoIt”rlnęĘn fwriniiIurzti dadępiiegn im cPU-II”

oraz I1d°S%7fli°fl”k”° przc iniiiiPorlal (I-or,,,ular: do koi,iiiiiikacji. Wc wszelkiej korespondencji

zwi;izanej z niniejszym posiepowinieni Zainawiajacy Wykonawcy posluguj;i się iiumerein oĘłoszenia

(I ZP, Tl D lub ID posiepowail t).

2, Z;tm;mwiaj;icy noże równez komunikować sic z Wykonawcami „it pomoca poczty elektron C/MeJ. eni;til

!Jil!iO\yWliiii(IiW,bi(IJJiI

3. l)okunieniy clekirtniicnic oswiulczenii lub elektroniczne kopie dokumeniów lub owi;idc,cn k Iiid;ine

przez Wykonawcę za posiednictweni Fo,nin/w:a /o Xni,ziziiiko Ii jako zal;icmik I. Z;tmawiajacy dopuszcza

rownież inozl iwośe skIidinia dokumeitiow elektronicznych, oswiatlezen lub elektronicznych ko1ii i

dokumentów lub oświadczeń za ponioca poczty elekironicyiiej, na wskazany w pkt 2 adres em;Ii I

id i ; erńa,: Wit dzpJ Sposub spoi-ntdzeii id dokumeatuw elektronicniycli, oswiatlezen lub

elektronicznych kopii dokunieniow lub oswiadczeii musi bye zod\” Z wynlatiilli dliii okresionymi W

rtuport;idzeiiiti l”rezes;, Rady Mineirów / dniu 27 czerwca 2017 r, ii pnnr/” inna „%roc/kou Aoniiiiiikiitji

I li -h,,on Idzi „J II” jzosk po 11w i/U o li /:„ h „tlić” zał/i („lUft”? ik, / „zih/, ti I< „go c)icz: llCI0S1”fflhIi 11110 I J)J”t ch on” („I „niz tu

cJo/om<”,uoie „„h”kIIyilhilych oraz rozporzadzeniu Ministra Roz\%oju z dnia 26 lipca 2016 r. Iv sprUleO”

10(1(1/oli” (/0/,? WIĆ „iiIói I” / ik id, W :( „ :tfl lon :a,,i uliż i/t O i” od 1iikii? U mc 1 H /R Isk hOli „Unitą (J 21±/i „/ „hit”

- (lin Ii””ilJ(l,

4. \\ 3 onJIwc;i tiki/e zwróce sie (II” !amJmwIJli;iceo O wya,,nlcli ic i icci 51

i. iezL”l wnio.\ek O w\jbii ienie ireci SIW! w płynie do Z;ima\% i,ij;leeeo lic po/nici niż do końca dn ma.

W kóryut upływa polowa terminu skladani,t oleil, Lamawmajacy udzieli wyjasnien nicewlucniie, jednak nie

póżniej uż na 6 iliti przed upływem ierm ów składania oteri. Jeżeli wniosek o Wyiaśllieilie treści S I WZ

% płynie po uplywie terminu, tt którym moW ;i powyżej. lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiaj;icy

011)/c tidzielie wyjaśrimen 1111(1 pozos1iwć Wniosek bez ro/poznililIt. Z;tuiiawi;ij;icy z;,lllieci wyi;mśnienia na

snOiiie interncwwei na której udosiepniono SIW!..

Ci. Przedluzenic icrininu ski;id;;iia 01cr! HIC wplyw;t ni bicy terminu ski,ełiiiii;i wniosku. o kti”rnii lilowa w

rozdz. VI!. 5 niniejszej SIM/Z.

7. W przypadku rozbieżnoci ponuicdzy ireśeit ilinuciszej SIWZ,a ireścma udzielonych odpowiedzi, jako

obowi iti it i li uczy przy te tre se p1 Sm i / IW Itl tli (CL 0 Jio/Ili tj 5/t (ISWI (k iLu i e / tm uwiaj CL .„O

S. Zama nicy nie przewIduje zwołania zebr;,, „ja Wykonawców.

VIII. %%yni;uwiuiia doflezaec wadium.

\\ ykoii;iwca zohowiazi rw jest wn ieć w.udi nin W W y5okoci 10 000,00 PLN (slowiiie dziesiceitu tysice3

zlotyeh) przed upływermi terminu składania olcri.

2. Wu mdiuni nn ze być wniesione W

1) piei)iad7ti.

2) poi”cezeniaeh b;,:ik wyeli, lub poreczen:acri nmldziekzej kums\ oszczednoe iowo—kreclyttiwcj. z tytlu.

że porcczeiiie kaa ea zaw ze I)0!”ec7”ii:ciu pen me/mi mu:

3) ewa r;i mir IJICII ban kow ycli

4) :„wur;mne1;mch ubcz1ucczelnow\ cli
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) ;)orcctcnTacI) (i(IZICl,fl\Cl) prycz x)dInioI których mow.l iii. hb ust. pkt 1 tr._Liy t dnia
IHtpada _t)ht) r. (1 utworycniti lolskiuj .\!„nl ji I(ozwoju Ir;ctLichioiczoci (Dz. U. / r. poz.

35))

3. WIdiLIJU WI)()5Ł0h1C w )CIliId/ti nalezy „yplIc:e przcle\yeIl iii konto LIIUl\\ i;IjIce0

— PLN (zio(ycji) w banku HNI” „ar;b,s flank PoIk;i S.A. ( ) I_od,. 09_0 O 111(1/ ni. Piotrkowska 166/165.
r;iclio,iku: 09 2030 0945 1110 1)001) 1)1)20 5680 SWIlI — ITAI1PLI”K:

— LUR (euro) w btnki HNI” Paribis IMitik „olsk.i S.A. O i_ocli. 49—D() Lud,” LII. l”iitikowsk 166. lt,5. II:
mc]iuiiko: 72 2034) 04)45 3110 001)4) (1034 1424) (S\\ IlU. PPABPLI”K IIIAN:I[_ 7. 2DM) OD—l 3 (I
940(1 0(134 Ii 20)

pr/_tul tipływtiii LirlillIllu składania oicr. pr/y cyiii za leonin wnlesieni;I \;IdiLIIii \y olInie pienie/hej
przyjniuc sic ltrmiii tiiIiaiii:i „ja r:tcliijjjhi, h;inkowy,n ZihIflWiajacq•1).

• W )rzynIdkn wIjlesIeIlla wilti Julii w innej wiłticie niż PLN na rachunek wsk,t;,tny do wpIat w PLN bank
Ztniyiajaeezo dukana jej przewiItiIowaniii na PLN, zitein na rachunku bankowym !_tmawiajceo
„najdzie sic kwoii wyrażona w I „LN (nie no.?e ona być niższa niż wysokość wad iuni okreslo,iit w VIII.
W takiej sytuacji Zamawitjacy zwróci Wykonawcy kwote wyriiżoiia w Pl .N, ryzyko ewentualnej
różnicy poinicdzy kwota wpłacona a kwota, która zosian ie zwrócona po przewalutowaniu (tj. ry tyko
różnic kursowych) poniesie Wykonawca.

• W przypadku wijiesien I wadium w walucie ([N ni rachunek wskazany (10 wpłaty w IU[(O, bank
Ziiiu;iwiajaceeo (lokoila ej przew;ilutowania ci lURO, zatem na rachunku hankowyiji Znnawi;iji,ccio
znajdzie sic kwota wyrażona w I liko (po puewalLltowlniu nie iiiozc ona hyc I]I?z;t niż wysokosć
w,td min okre%tolIit WIŁ. t . W takiej sytuacji /iIiiutWuljacy zwroc I Wykoiiiwc kwote yyiczoiia W
I bku. a iyyyko cweiitiiaIne [o/nicy poinicdzy kwota wpłacona i kw oLi. która /otanic zwrócona po
przewiIutowlnlti (tj. iyzyko różnic kursowych) poniesie Wykonawca

4. SkuLicuw wniesienie wadium w penadzti nitstcpu le Z chwiLi uznania srodkow pienicziiych na rachunku
liankowyni 7. niiwiiijiiceo, któiyr mowa w rozdz. VIII .3 niniejszej 51 WZ, przed upływem terminu
skiadania ulen p, przed uplywem dnia i iodziny wyznaczonej jako ostateczny ternun składania okn).

5. W prz padkti wII icsienia wadium w formie innej niz pien e/nil powyzszy dokument nalezy złożyć w
cii”iiiiiale w postaci tłcktronieincj za po.rediiictwein (Iedykowinlcgo kirmularza dosicpneo na dUAl
oraz udoslennionceo priez itniuloilitl.

6. W przypadku wnoszenia wid Lun w furii] je waliinel bankowej lub ubezp ieczen ower warancja musi być
twaraiucja iiiei,ilwi>lalna. bezwarunkowa j piania na pienyszc piseutne /nlanle zlIilwltjIceeo.
spornidzont zeodnie z obow lazujacyoli przepis]] powinna zlwieiać nistepti ace eleiiieitty:

a) nazwe d jace1o „Iecenie (wykonawcy). beneficjenta ewIrJl!Icji (z_iiliiawiajacetio), /warauLt (banku lub
instytucji uheżpieczen iowcj udzielajaeycli 11warallcfi) oraz ws k;lz;liIIe ich siedzib,
b) kwoic gWarallej u.

c) termin ważnoci warancji w” formule: „.od dnia — do dnia

(1) zohowiazanic waranta (10 zapłacenia kwot\ e.warlncji na pierwsze 2:dmie zam:IwliijaceL”,o w
sytuacjach okresIolI\eh w art. 46 nsL. 4a oraz tri. 46 ust. 5 ustawy z dola 24 stycznia 2004 r. Piawo
zamówień publ cznycli.

ZlniIwiijacy nie dopuszcz.t mozliwości umieszczenia w treści t”wilrancj i klauzuli dotyczacej pośrediiictwi

pod mwtow I rzec cit

7. I I rce i sfwilraiwj I”porcczcnia winno w 1 iklc brzw:iniiikowc. na kazde pisemne i:id.iiiie zs loncie pr/e/
Llmmtwlalaeeeo w terminie zwi.Iz:lnia olerta. tobo I;tzanie (iwirnuI;I do wypt.tly !.aInilwI:laccmc pellic
kwoty wadlilul W okoIIc/noeI:IclI okresioitych w tD. 10 ur —l;t j 5 ustawy I”!.!.

X. ( )Ucfla WykI Dawcy kton” nie wniesie wadwii ul) Wiljese W saosob nieprawd owy zosUtilie odrzucona

4. Okolicznośc I ias.dy zwrotu \%lditllfl. jceo przepadku oraz „Jls:ldy cito zaliczenia ja pcicict

zahe/pieczen. „1,Iie,\teio wykon:titit umowy okrcj,m ustawa I/I”
ID, \\ ad j uiii :ulIsI „Ii1c/nicc/,Ic olerte pizez ca Iv okres /WIi/:IIUiI O lćrta. Doc/,Iws/.\ od dii ii. w ktory:n upiywt

:ernhin skl,itl,emit ocrI.

IX. Tertuin zwiaz;IJli;, oferI;.

W”\kotlawca hedzie zwciz:Itly oferta 1)0 (liii;) 4.11.2019 r. Biec tcrntiiiti zw iiyania otell:: rozpoczyna się
wraz z upfywenu tciitiuiiu skladJlIIi:l okn. (art. 85 Ij.\t.5 ust:iwy P7.?).

2. Wykonawca noze pnzedlnżyc tertilili zwj:izanct ulena, nit czas tciezbedny (10 zawarci:I umowy.
s:iiciodzielttie lub LI wniosek !.aniawIiijace,o, / tym, ze !:II11awuijacy Iluże tylko ritz, co najmniej iti 3 dni

(I



)rzud iiilywciii Ieriiiaiii /\\ia/.ahill o lirta. zwiocu sil do \k\ olliwców O WYl7tliiL 720(1v 11:1 irzedliteiie

te.20 Ieiiiiiiiu O ozIlac/olly okie lic dfu..z.y jcdIml\ iii oo diii

3 Odmowa wyrażeni:i /otIy lo przetlłiizeiiie terluhilli zwiazaiiia oWrta nie powoduje tltiaty wadiom.

Przedlozeiiie ttriiiinu zwiazinia olera jest doptirzcziIne tylko z jednoczesnym przedlozenitiu okresu

wa)nosci wadium albo cieli nie cst to możliwie z wnmemenlem1, noweyo wadiom na przedluzony okres

ćwiziii tmkrta jezeli prietllmmieiiic leniiiiiim /\YlilflhIila oleili dnkommywane Jest io wyborze oleity”

mi tkoi \Ilmii. OblIW l/Lk \%111L8 Lii I IIOWL (I W 1(11(1111 IOt JL_O i)IZLWII tlili (I0I\L \ It(lUlit

\\ ykoiiawcy. któieo oferta zostali wybrana laku miajkorzyslmiieisza

X. pk %(](1501)lI przyt*i(owyw:iiiia oteil.

Wykonawca może ż ożyć jednim olerte.

2 Olerte należy zlożyc w terflliilie do 4.09.2019 r. do godziny 10:00

3. Wykonawca sk łada cml cne iii posrednictwem Ior,,,uluror: do :lo:t”nu;, w,iuni”, wj”cofunhz wŁftflj lub

wniosku dostepneo na el”tJAI” udostepnionco również n;m niiniPortaltm. Klucz publiczny niezliedny do

zLszyIrc)wania olerty przez Wykonawce jest (Iostepny dla wykonawców na minii”ortalu w Szczeyólacłi

xIlepowiInma Wykonawca szyiruje składana olene poluiLi ac sic idLnlylikaLorem 05iC0\Yi111i1 orni

pobranym kluczem pubbcznyn wykorzystojac Aplikacje do szyIrowin a W Li mularzu oferty

Wykonawca zobowmijzany jest podać adres skrzynki cPlIA”. na którym powadzona bl/lilie korespomldcnja

zwiazana z postcpowa niem.

4. Oferta powinna być sporziidzon;t \y jczyku polskim, z zac howinicnm postaci ciek Ironicznej w lorniacie

damo cli pd d „c. docĄc riŁxps limb midI I poclpisimima kwahlikowimnym podpisem eiektnrnmcznym. Sposób

zło/ella oferty. w tym inszy Irowania uleny opisany zotił w Rc,ulamimime korzystim a z mini Portal. Olerte

nale,”y „ lozyć w oiytaoale. Zaniawiaiacy nic dopuszcza mozliwosci zlozenia skonu oh-mly op;iii zonej

kwali b kowaiiyiii poupiscii eleki ronicznym.

3. Wykonawca nioze przed upływem terminu do sklidaimia ofert zmniciiić lub wycofać oferte za

poiednmctwcm formularza do zlozenia, zmiany, wycokinim oferty lub wniosku dostcpnco na cl”UAI” i

odmisiepnionych rownież na mimiml”omtalu. Sposób zmiamly i wycofania oferty został opisany w Instrukcji

użytkownika dosiepnej na nminiPon;ilo

C. Wykonawci lo IIply\u terminu dc. skł;idamita cilert nie nimcize skutecznie ctokcmac zmumaimy amii WYcm)IIU

zozonej (ilelil

7. W prniiadku koniecznosci zbytnia w ofercie kilku dokumentów, (nip ofćrtii. JI Dł pelnomocnictwo.

Lijeli)flicil przeilsich iorslw:l) \k konaw ci pon nico me dokumenty zapisie jako zip i dopiemo zaszyfrować

Aplikacja (10 szyfrowania takie jako zip.

8. Oferta musi zawierać nw. doku menty i oświadczenia, podpisane lJrzei osoby iipnii niwie

kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zlożone:

mi) Formularz ()IŁrto\yy sporzttliony I wypełniony wed by wzoru stanow;aceyo Załącznik Nr I dn S1WZ,

U icinccm elckmiciii;cztitj dipairzdmltcJ kUailtiktlUali%”ili podpisem ckkrcmiimcz;myiii .a nas(cpnle wraz z

pimkanu stimoniacyini olerle skoiimpresowac do edneeo pliku arcilmuummil (ZIP).

h) iednoi ty eumneisk dokument zami „wicnia (JI OZ) \ ykonawcy sporzadzomiy zeodnie z wzorem

stimicLrdoneyc. tormnularni d)klesbOncL4O U rn>jiorzadzemiiu wknmiawczyiri KontiNi I nrope7skich

wydanym na podstawie art. 5) ust. 2 dyrektywy 20(4 24/Ul „ w zakresie wskazanym n SIWZ

zalacynik nr 2) n postaci elektronicznej opatrzonuj kwal fikowanymmi podpisem cieki ronicznym, mi

nastepnie nraz Z plikamiii stanowiacymi oferte skomimpresowmć (10 edoe2o piku archiwom (711”).

c) Jednolity ciokumnemit (113)7) podmiotu trzeciem) na zasolsieli, ktoreem. Wykommawca jic”legi „ w poslaei

eiekmromiiu znej tmflimtrzdmmki kwalmhkowinmmymi iod;im,emmi elektroiiic”mm\mmi. a nastepnic wraz z ii(ikaaii

stalloW ae\ ni olerte skcm;npreowac do3cdnceci puku :relmiwuoi (/ii”)

ul) l”elnommmocnmetwo (10 reprezemlnowaoia wykonawcy. o ile olefle skladi )cłli(inmocnk. l”cłmmmmniotnictwo

mausm zosiu zlimżoiic wraz z c,:erto w oddzcbn) iii pliku, w pmmstme clekmnwmmcznc opimlrzmeme

knmlilikowanyiii immdpisemii eltktiommicznymmi, a nastepmimc wraz Z plikimiii smmiowiacynii ofemie

skomnpresowaime dojedmieyo pliku archiwum (711”).
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t) /obt,\yiiJi,iIe iOdiiIIOtu trzeciego — e/eli wy )iliwca )OICgI hi zasobach lub 5\ tuacji podiliotLi

trzccic:t \V postaci elektrouicziicj opatrzoiic kwiIrtiLowiiiyiii podpiseiu eleklroilicznyui. a ilasiepilic

\YU/ / pilihiiiii stiiio\\iacyiili ot rteskolllpreo\yac (LO ei.filCL9.) ilikti ncliwuiii (711).
r) lii/yl)adkii nnos/en .i \yi.ditilll ni iorinie mott 0/ Yenie/iii Oi\gl1il tjoktimiiiiti w;it!i;ilnei

(sy.iriiilcj; nb lioree/riii[) ti czy „Iis”yc w ory1Ii.iIr W phc clekiroiiicznej z:i porediiieiwcai
dtdykoo..iilL_!o I,)riltIIiir,-,i (tosi..iNleii.) lii ti”LAI” O;;ił t(ŁI(I!iti)iiiOiit_i/O lir/tł mioiPonal.

\yski/t C/.tC iI;itinieuiii. kttir.i z.iiiici7a io\yeF/yt itdn-ykony:eon

I wykoiii \ycO w
IQ. I)okuiiciiiy sporz:dzonc w czyku obcym si skI;dine wraz z tIumic/cn:cin na ezyk polski.
II. kcc zloząiiit-j oteriy iiitii odpowiadac tresci lWL.
12. \yykoiiawci poiliesie WSzelkie koszty zwoizane z priyotnwui ciii I zlożen lem oleriy.
li. fliiniwiiiacy ntar!ntije. iz zOdnIC Z art. S W Zw. L in. to List.i Lbriwy P/P ośirty .kI;idioc W

posicpowaiiiu O zainowicnie publiczne ..a jawne mdlewiii udostepnieniu od chwili cli oiwiircii. L

\yyjaikicill illoritlacij stiilowiacycIi tiijeninice prccRicbiortwi W roztintieiliu ustawy z dnia 16 kwietnia
493 r. O zwalczaiiiti nieuczciwej konkurencji (Dz. U. ;. 2003 r. Nr 153. poz. 50.1 z po,i. zm.). jesl

Wykonawca w terinin:e skIidinia okn zastrzeel. ze ue IIuoa one być udosiepiiiaiic i jediuoczcitie
wykazu]. iznisirzezonc intoriuiuice sItiiowiui Iuijeiutiiiee przedsiebiorsiwut.

14. \Vszelkie miutoiiuiuicje st I1OYIi!CC tuijciuuiuice pI/etb1iebi()it\yui W iOZuiltieliiti przepiso%y uiunyy z. dnia 16
kwielniui 19)3 r. O zwalczaiiiti nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zutsirzeu>e jako tuijeinnice
przedsiebiorsiwa, powinny zostać zlożoiue w osobnym p1 kii wraz 7. jednoczesnym zainuiczeiuielfl polectiu um

..7;ileznik siulnowiacy tajeililuiec przedswbiorslwa 1 nasttpflie wraz z plikanui stumowiuieyini iWilit C/esc

skomiiprcsowane do jednego pliku archiwum (71 1”).
15. /utstrzeenie mioriutuicji. które nie stutnowuut tuijemuicy przedsiebiorsiwa w rozumieniu ustawy o zwalczutitiu

llieUC/C1WIj konkureiicj budzie Iraktowane, jako bezskuteczne i skutkować budzie zgodnie z uchwała SN z
20 pumzdzirmikui 2005 (sygn. III (71” 74!05) kii odtajnieniem.

lb. 7amuiwiaiujcy intbrmuje, że w przypiidkti kiedy wykonawca otrzymui od u ego Wezwanie W trybie art. 90
uIumwy I „LP. a zlożomie przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowiu bcdui iuijenutice przedsiuhiorsi Wut W

rozuiuuiellutl ustuiwy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy budzie przysiuguwilo prawo
zastmyezenmut ich jako tajeitomicut przedsucbmorstwui. l”rzed,niotowe zastrzeżenie zaiuawiibiey ozima za
skuteczne wylacznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, I/

tlunuc muitorilmacie stunuowia tajemnice przedsiebiorstwu.
17. Ukrta. ktorcj trcsć inc budzie odpowiadać tresc i S I Wł. 7 lisi rze2ciuiemum art. $7 ust. 1 pkt 3 ustaw „71”

zostanie odrzucona (art. $9 ust. I pkt 2 ustumni y I „LI”). Wszelkie imiejasnoscu i obiekcje doiyczace treści
zapisow w SIW! nuczy zatem wyjaśnić z Zunuiawiuijacyiui przed teniuinem skiadumimia uLen w trybie
irzewitl:”iummiyiuu W rozdziale VII niniejszej 5\%:7 Przepisy ustawy Ul” ue przewuduja iueeuc)acj

\y;(r”(flk4\%” tidzieteiitut z;ii owlenium_ W tVII% Zu%JiuSO\V p0jektu UIIIm3W\ )O wruninue otwarcia oteil.

NI. Miejsce otwarcia ofert.

Otwi reje ofert 0)51;! Pl 1% siedzibie Za nuiwiajaceo w dniu 4.09.2019 r.. o ĘO(lZiiiC 11:00

2. Otwarcie okn naicpuje poprzez użycie Aplikacji do szyfrowania oleil dostepmuej na ni iii” Ponu In i

dokonywane jest poprzez odszyhou utnie i otwarcie nici ŹuI Jonuoca klucza prywat neo.

1. Otwaicie okn jest jawie. Wykonawcy ntoni uczestniczyć n sesji otwarcia okn.

4. Niezwlocznme po otwarciu okn Laniawiajacy zaiuuiesci in stronic interneiowei intorniumeje / otwuircia OtLrt.

XII. Opis %(iS(ilIiI (ililiciulnia Ccliv.

Wykon;mwcui tikiesla cent” realizacji zaintiwucniui poprzez wtizunie w I ornuuluurzti oicrlowyin
sporzuum]/om\ ni \V w/tom staiuowiacego Z:ilujcziiiki nr I do SIW! [acznej ceny olertiwci I)nmtk) za
ieali/itle prz_etlnuoti.i zuiun(\yienuum.

2. Luiczuui Cciii oterimiwa brutto nunsi tuwzelcduuiuie wszystkie koszty zwuazaue z realizieja piz.cd;nuotu
zluitwitnia zguitimlie Z opustami przed utotu ziui w cuma oraz wzturctuu tniuowy określonyumi ni nuurjszcj

51 Wł.

3. (clie uinzum be: podane I wyliczoiue W zaokruiulenuu do tlwoclu uuiejsc m przecuiu (zesada zaokcielenim —

poniżej S rualew końcówke ponu nać, powyżej rowiuc S na Ieuy” zaokragl ić w gorc).

4. („cna oknu wumuut być wyrażona w zlotyclu polskich (l”LN).Jeżeli cena zostanie podana w walucie obcej t°
Zamnanii;iacy w celu oceny złożonej otcnty dokoiua jej piyeliczenii na I”L nedle średniego kursu \HP na
dzień tutniarcia okn.
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Ii \y pt)sttIh)Winhil JtLL{OIUI bt(lLiL ofeitt_ której WYb/r orowadzilb\ III) )owI lIlII [I „Ifli\yiil,(UtO

tihoW ia;kti Rithltko\yeL, ZI)t((ILC L IrZtIi1I ti podatku cit( ttflYart)\Y (15(102, z;II1I \yiajacy w celu oCcIIY

takiej ulery tlolwiy (Lo Pr/LtIsI\YItUtti w nitu cciiy p0dkltŁ1 oid t0yart)\Y i tIsILi2. ktur\ iiiałhy ohowuizt-k

rozliczyć iotltiie z tymi przepisitn. W takin iiiyjizmdkti Wykonawca. SklldajIc olerte, jest zobliowiiy

iOhIlLOIliiO\Y(C zaiiiI\Yiljacc”o, że W\ bór L51() olerty hctlz.ie pI”OWl(IzK tło )tlWStt111i LI ZIiIWIijacc.LO

obowlizkIm potkmtkowtt”o, wskIzIi)ac nt/wc (rodt:ij) tmny;irii którycll (listaw:i bcdzic prowadzić tło je,.o

)tiU%tIIIiI. jut wk.tzujic cli w,Irtcisc hcz kWOtY pttdttkti.

XIII. Opis kryerió%y. It(IiYIIIi tiIIl:iwiiijc)cy btilzie sic kierował pizy W3hOrze oferty, wraz z pod (nin

y;i tych kryteriów i s1lsohii („ceiiy ott”rl.

Za oleflc najkorzystillejszj zostanie uzwini olćrti zawicraaca njkorzystnic)szy bilans plnktó\o

w kryteriach:

— („cna c fcktywn a ((„e)
60 „X

— WartI n I i pla no%ck (C,,)— 30 „Yn

— Termin realizacji NtIkce%ywiIyclI dostaw (Cj— 10 „X,

2. Opis kry it”riów OcenY okrty.

(hi k;IJtłeIo, z kt)icriciw /O.tIIit przypisanI WZO3a okreIona tIJzitkOI procctt(cwyln.

/InIawI:ijacy hedzie ocenial Ciellielity otell)” odpowiadijace kiyteriotn. pizy cyin każde kryterium

podlecIc hedzie ocenie punktowej opailcj o pOnize podane zasady plyynhlwailit punktów.

Ogólna OCeni oferty bt”diie Sunij punktów uiyskaiiycll za poszczegolne krytcria.

K = C-F C1, +C

Sposób okreNleni;I ceiiy:

A. Ceiii efektywna — C,.— 60 „X,

Zamawiajaey ze wY/ystk ich onnulIrzy okriowycl] przy niie waitou nijn iz-”a CI NY oferty jako c do

ceny bIdaiIcj oteity.

Ptillktaqa za cenc oferty IIStIIWa jest w sposób nasicpujacy:

cn
xJOOpktx 60%

ci
edz,e C cenI II .ktyWn1l

— IDIIII!/.S/I cen Ltckty\yna

C, — cena elckiywna obity hidaut,

13. Waninki płabiosci
„i”

—30 „X. bcd punkto\%Ine w flastcjlujaty sposob:

— zaplata t terminie oo tlili od dIt\ Wystawieni tiktury 100 pkt

— zapłItit W leoninie 4 — )4 (1111 od daty wystiwienal tak-tur-y 60 pkt

— zapłata w terminie 31) —44 tIn od (hity wystawIenia t:tktny O pkt

(IVt”Aoitm;ut”ru W !f1 nIu//ichbIt krn,kn”mz wI-mmp/a!nmisc/ itp. 50 ijizi U tnepr.c”iL:z;t n,.15—5 V dnu)

= ilość punktów x 30%

C. Termin realizacji sllkeesywnycb (It staw C, — 10 „X, hcdzie punktowity W nastcjiujacy sposob:

— I—7 dni od daty złozenit /aiult)WicIiim lot) pkt

— —l4 tlili titś tlaty jioJ.etui zainowicitlit iO $
(Wt”AmlI?cIiteU OO/LIC/t unosi pmhw hinMlc/n(u u/osc dw ItU/coo/i :(mi(uo”ieIui,” II/i. V diii unie pn”d:hi/ II/J. S—

/4 dni)

C1 = ilość punktów N 10%

.3. l”unktacj;i nrzyzn:”aIia otuloin w posyczcrólnytli kryteriach bcdzie lictt>iia z dOkladII0cil (II) ((WOCIl

iniehcrhi:)”/.cciiku. \aj\%yzsz! liczh,t j)tlakt(W W Y/nIc/y tajkorz\anejszI oilertc.

4. ZiIPLI\% arIcy tldZeIi j,uiitwenia \k ykotlawc\ - kiorero oicrl: oupowtadit lledilc W”57ysikii1 \YY[l1iC3IUOl1

iOi\0 W tlsiiWIc ILP. oraz. U I\\ 7 i /OSi:l!iit „t-cnlona Liko iaikorze-1t-jsz.l U oparcIu

O (((I lanc KĄteria U ybomru.

S jeżeli ue ledze 1W/ula (Iokoiutc uyborti olerY naikoriystutieiszcj ze w /elcdtl ul to. ze dwie Itilu wiecej

otcrt przcdstawia taki sanu hdans ceny pozostalyclu krytcrów otceliy ol rt_ /auuiawlaiity spuHotI tycIu olerL

dokoita wyboru oterty z ni/s/a cena. jeżeb zostawi z[ożone ulcrty o takiej samej UCUC, zatuniwiajacy



\%C7\Vic \%ykOIla\%c(i\”, którzy zIOzVli t (i!cit\, 110 „loteni:i W Ieriuitiie okrc. (lifl in pr/cz /.aIliaWiil 0
O lci (IIidaIkOUĘcli.

XIV. I IItl)rmacje II fI)iiiinIIiI)ściacII, jOkit O%YiIiIi3” być IJI!peliiil)iie po wyborze OFtIIy w cclii zawarcia
Ililiciwy W sprawie zattiówienhi publicznego.

I. Osoby rcprczciItuace WykotiaWc pizy podpisy\yaiUti tiulowy powinny poswdic ze sobiu dokumenty
poiwutrdzijacc LII tuIIIOcOWaIlrc (II) l(ud1lISJiliiI ilt]IO\Ąy, ui ile tiiiiocowaiiie tu nie btiliie wyiiikic

dokiiincuuiow ź.aliiczouycli di) oferty.

2. \\ priypiilkti \yybOrI; olcrty zlooncj przez \Vykowiwcow wspolnie tubice;IjacyctI Sil () uluIzieiculic
z.uunó ucnia Zauu,uwuiacy iuoye z:d;uu przed zaw.urcuet)) [linowy nrzeulsi;uwieuiai iiuiowy ieeLIliijicci
nsptlprucc tych \Yyoniiwcow. Linowa taka winn;t okre.Jiuc sIrOn\” tiuuiowy. cel (Iziił;iiL;l. spoób
wsnoIdiiiilanui. zikrcs puac piyei.yidzuunych do \yykoilania kii_demo z ilich. .NOli(huui]a odpowiedzLuluhutu 7;!
wykoiiauuic L,nI(iwlcitII. 0/uuacZellIe C/O.tI tr\yiiiIi! koibOrcitlin (obcjinuiaccao okres realizacji przedmiotu
zainowwnia, W iraitej I i rckojmi ). wykluczenie inozi Iwci%ci wypowiedzenia umowy kon%orcjutn pizez
kiórcuokoIwiek Z Cel) członków tło 1115(1 wykonati ia ZIIllOwienIa.

3. Zawarcie umowy nasitpi ws wioru Zainiwiajcego.
4. Postanowienia ustalone we W/orze umowy nie podleeaji nei:ocjaqoin.

XV. Wuu;i Ę0 Ii hi (lotyczące za hezpieczen 0 im Ieżytecu wy Lnu im hi u mowy.

Zaumuiwiijacy lic \Vyii]iii”it Wulicsieni;i ziIleZpiecZeilii naleyteeo WykOi]diIiii 01110W)]

XVI. Istotiie cIlti slriiii postanowienia. które z(istaimą wprowadzone do treści zan ieraiiej nn10W3
IV spraiyie zaiiión”ienitu pLIl)licZileo. oólne w;iriunki uumioiyy albo izor milowy, jeżeli YaifliIW”iijacY
wytitaga od \„ykoiiawcy. :11)7 ZIWa rI Z O mi n mowę w pr:iwie zanmowjeiii:I pnbliczuiego liii t:ikicli
wartiiik;icli.

\Vzór tiniowy. stanowi Z;ulacznik nr 5 do SIW 7..

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

I. k:cideuutt Wykonawi”. a .ukzc innemu podmiotowi, cieli nit lub nud intele w uzysk.uoiu tfinego
zilut(”wiemll;i oraz poniósl lub noże poutiec szkode. w yuiiku ilarnstcnua przez Lwui;iwi:ijaceso przepisow

tistiWy IMI przysluui!j rodki ochrony prawnej jYzewtI,ilie w dz,..ile VI ustawy I”7l” jak dl1 piuitpnwai1
powyżej kwoty okieI[)imel w przepisach u ykonawczyeli W\ danych ni podstawie art. I I ust. 8 ustawy IZI

2. Snslk ochrony priwnet wobec t,loszcuiui O zaiflowieiliu t”i.tź bIWZ PrzyslueuJ rowiliez orplniz;Lcjoin
wpiun iii na lisic_o ktorcj inowsi w art. 1.1 pki .5 usia i”7j”.

XVIII. KI;i iizo In in formacyj na d otycz:jc tu przetwa rzan ja da nich iisobowycli

1. Ziodnie z art. 13 ust. I i 2 rozporzadzenia Parlamentu Łuiopcjskicw i Rady (Ul) 20 I6/67) z lInii 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony tusoli lizycznych W Zw azku z prietwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swohodneeo przcplywu takich danych oraz trcbylcnia dyiek(ywy 95/46/WE (ocólne
nuz1,orzadzenie O oclti<inie danych) (Dz. Un. Ul L IIi) z 04.05.2016, str. I )„ dalel „.RODO””, intbninujc, że:

I ) „!iluiuiiuistri.torcin linlkla danye li osobowych est Sie Had.twcz.i l_ok:..iew;ez — liitytot
Wlokjeiiiiietwa z .icclziIxi w Łodzi. tu. lśrzezżiiska 5. 15

2) kontakt z inpektorciu ochrony (linyehi jest iiiozlwy pod adresem iod, iw,Jody.nl
3) Pani kiwi dane osobowe przetwrz.aiw hetlu it oodriwe itl. O tist. I lii. b). c) RO[H) W celo

7w ;iz.iilyiu / )()5W1)owaiiit_sIi o udzielenie zaunónicitia pnblicnie1o KŁ”7.I”—23o—12. [tu

lub w zwiazku z prawnie uzasadnionym owi-esem udiuiinHurauora iii podst.iwie in. 6 ust. I lit.
4) oifborcaiiti Pani i”aili dtnycli osobowych [wda osoby lub podmioty, którym udostepniotia zostanie

dokumentacji poslpowuu1iu w oparciu o art. 6 oraz art. 96 ust .3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zainówicu publicznych (Dz. U. z 20 I 7 poz. I S 79 i 201 8),
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5) Pitii Patia dniu tc.obowc bud: przed )\y\wtle. ź”:titltu” Z tri. 47 Lisi. I tIsii\y Pip. 1)/cz okiusi lat od

(lilia /ak(ttld”/dilJ,i lJo”IdI warut O Li(l/reIeIt(c /„iilitOYft”tiia, a cieli c;ts (iwirint Litotiwy Iluchritcza 4

Lita, okres piceliriwywati t)heilltLiic cal)” czas tt\yailii tiitlLI\yy ILu) W opatuli ti prawnie Lizasadniony

ititetes aditijnistiatora.

6) t)bo\Yiazek podania lir/ci l”ani;r/l”an;t danych osobowych bezposrednio Riuii/I>ana dotycz.icych jest

W}”oo::Rifl tist,t\yi)W\”il) Okt”e”300ytll w pi/ej)i5tch ttsŁItYy Pi1t. zWi;i/lilyIfl Z LillZflhIt”ill W )„iLISICPL)WaOILI

Li tidzieleiti. Zatnowicina pllhI;cuile!”IX kOl).sek%ei)cje iiicpod.iiiia ()kieslOtl\cIl danych wyiiikaia z

llstiiYy l”z;):
7) \\„ i)tjeNieilitI tlę” P;,iijtPaii,i tlitoyeli i)SL)IliiWVdll Liicyyie nie bci.li pt)tltii1ltl\yallt W spii.ob

lLtititIlaiyzo\y,itly, stosoutoic do att. 22 KODO;

8) pMadit Paiii I iii

in pod lawie ai-t. 5 KODO prawo dostepti do dauiycli osobowych P;tuiilPiitia doIycZacyclĘ

na pOdst;i\yie art. I 6 1(01)0 priuo do slmlstowaiii;i tlatiyeli osoho\y cli

mi podstawie tri. IX RUDO plaut) zadania od ulini;iistratort o eItticzurliI 1iJctwtrtania danych

osobowych „. nhtr/eŻenieu]l przypadków. o których mowa W art. IX usŁ 2 KODO,

prawo do wniesict tkar do hezesiu (Jr,cdu Ochrony” Dany cli Osobowych, id u/na Panu/Pan, e

przctwarntnie danych osobowych I „ani/Pana dotyczacyclt larusza przepisy KODO,

2. iedioc,csnie Instyiui Włókiennictwa przypomina O cia/cymn na Rtnól”anu obowmazktm itilorinacyjnym

wyttikajacytn z ul. 11 1(000 wzlcdemn osób fliyc7nych, których dane przekazane zostana Zamawiajacernu

w zwiazku z prowadzonym postcptlwanieln i które Zaniawiajacy posictinio pozyska od wykonawc\

b,oracecr, udzhti w postepowantu. chyba ic” na zastosowanie co „tiintiiij juduio z wyliicicn. o których tiiowt

w ai-t. 13 ust. S ROI )O.

XIX. Lista zab1czników.

Zalacznik nr I — Witw tbrtnttlarza oferty.

/alacznik iw 2 — iii
3. /alacznih tri — lrihwmitcje na lemat erupy kaptaIuwei.

1. /„aIacink itr 4 — Wy kaź wy kimimaity cEm dostaw

5. ZWacndk nr 5 Projekt wuowy

GLÓWNY E”IĘ(” OWY

LJ muri c

osoba prz3”otowu,ja specyfikauic Kierownik Z;tmnawaaceLio
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zlacznk U I do SEWL kh”1P23(12t 19

P ce/ce ( ) I ii-cn ta

OiERTA

ziożniut w pL)SteIlOWiiiUtI o tidzieieiue zaIUÓ\Ą ICilia w trybie )r/etarŁti iucogi inie/Olico O Wiiii)Scl

przekricziteci wyrazoiu w zlot ych i WnowiitoSc kwot okicslonycii iii podiiwiearL I tist. 8 Listiwy I”ZI ni

Itistine pol:iiierii sispenihsi.rpcyjiieo SAl”.

N:i,.wa i adres oiereiita:

nr i;ikst . itr lei . c—mail.

I. Olerueiiiy tltisl;iw polimeru snperiihsorpcyjiiegl) SAl” z.5i(lnic / WyImIlniIflhi spicylikic1i htOiflyCli

Wart!i]kO\% ZiIil(WiCIUi okitslonyiiii W roidiiik III. I.

— Cena jednostkowi netto 240 000 kg —1- .... % VAT =

(siownie:

2. inlonnu c/my, że wybitr ITIOICI/l ISzC ()Ierty bęilzie/ nie będzie (niepwr:t/”izt skreślić)

pr%%id/iU do )OWtiiIiiii (I t,iiiiIWIi Ccc<) obowiazku lodlikowupLI, w zwiizku z czym wskizujc”mny nizwe

nxiz.i) iowiru:usiuc I kióryuli dosiawaRwiadczeiUe hecuje t wadzić di” jego P° ianii oraz ich wino-c

ii k woiy J)( „daik u AT

Rodzaj łowin Wiirtosć bez kwoty podatku VAT

3. ierniiii W3 konania: sukcesywnie 15 miesięcy. liczte od daty niwLrc ta umowy

4. OIirujenw nistepujaci wtiunki pLiInoci - dni od dii \\ysiiWenii Likiury

5. Oleiujcniy tenitu realizacji zinwicIia (W tintach) -

(Wykunuti”ca IV o/irch” JIZZISI JiOiLN krniknqncą dosc i/ii recdL:ucji ::cmn;u”n-Izn np. 9 chił ci tui”

uiju. N—/4 dnQ

6. /.irejesi rowine nazwy i idrcy yiontwcon \Yi -tepujaeyeli \4 —polne Iw puypadkti \k kimawcow

wsjoIiuie nhie”ajicych sic o udzielnie /1010W ciut)

7 . \keeptujeny projeki Liniowy (;euczrek ni 5 do siwe) oraz wrLink si uicnic w.adczenii <„kueloiie tibciu

-ccyIikac;: sioi:1\ci wirunkow zn:10w”cniu.

. W przypadku wyboru lias/ej oIcily. zobowuizuieniy sit” do ziwircia umowy ii okresionych W projekcie

innowy wiruitkich, w miejscu i koluinie wyziiic/t,uiyiil prziz Ztiniwiajieero.

9. wszr LKA KORESI”ONDENCJF W sprin ie ni nieszeio posiepowan ii ni czy k erowuć na jeden z

non uszyci ud resow:



— /I p)iednici\yeI1t dedyko\yaneio foriuLliarza dostupoe:o na ePt AI bupJ”epu;ioy.pLwpsporiiI
pod aLiieeIi) skrzynki: iW—i tidz!Skrytkai SP,

— iitIoicpoionc:o przez iniiiil”ortal hi(ps: niniporiainzp.:oy.pI (Forintiiaiz Lit) koinrnikacii

t—ii-iai I

nr tel.

IQ. Oswiitdcz;im/n]y, że wypelnilein obowiaiki Iormicyjiie 1,rzewdzinu w ar[. 3 lob tri. ci rozpornidzeiua
i”ariitincnto LLlropc1sklero i Rady (UE) 20 I6/67) z dnia 27 kwicinia 20i6 r. w sprawie ochrony Osot)
Iiz3”CZnycii W iwiazku ź przciWarzaii ieiii danych OstlI)o\Yycli i w sprawie swOI)odnet) pr.cplywo (akich
danych oiiz uchylenia (lyrekiywy 95/46/WI Wobec ONOb lizycznych. od kiorych dane osobowe
bezpośredti @ lub porednio pozyskalcni w celu ubiewin ia sic O tjdzieieii w ii in iejszeo iiiniówieii ja oraz
litW LTCIfl i reltlizaU umowy 1) udliclCflie żtII)Hfl\ lenia.

Załac,”iiikaniido_nirnciszjjIiiyji:

4

lllicjscOU OSU j chiLi (kwaii likowany pmjk \yykoiiawcy \VykoillIwcÓ\y)

Oferta może hyć sporzaclzou;i na foriwuksriacli prfliLOIOWtlnYch prziz Wfyl.onawcę. lici 1% Formie
spelniającej w%flIO!i qtcyiiLicji. N;tleiy t]iiłiiciyć wszystkie ziilaczniki wyiIiaaIIe 4% specyfikacji.
W przypadku, dy zaŁiczitik nie dolyczy 4%) kon;twcy. Ilaliż) IH4)SĆ iia „lilii .i)Ic

I)OKU%lENT SKLĄDANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM
POl)IISEM EIJKFRONICZNYM

17



Zalaczwk ur 3 Lit” siut Kl””ZP—23h—2:: IQ

pieczttk runy

oświ A I)CZ [NI i:

— oswitdc;iuuiy, „e nic niuleźyniy do rupy kapitaIowt, u kture uuucuwi u” art. 23 ust I pkt 23 ustawy I”riiwo

Lan)OWILIi PLII)I}ezJlycIi (Dz. U. z 2015 r. poz. 2 IM ze nn.). . W rozumieniu ustawy z dnia 6 lulego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 201 5 r., poz. I

— OSW1U(lCZiiifl\ e iualciyniy (10 sainti rupy kinii.iIowcj. o kk,rcj int)wa w art. 24 ust. I pkt „3 uSiiIWy

I”niwo /ai)1o\41e11 I”tihlie,nycii. i. W rozuinuieiuiu nLawy z dnia Ib luteeo 200? r. ochronie konkurencji i

kon.uuuntniÓw (Dz. U. z 10 I ) C.. poz. I i ). co podinioiy \yYuu1 lenione poniztj ( naleiy podae WzW\ i adresy

siedzib) *

I

_____- __________________

1

D I

_______

ku”aI flko\inuy ptdpis Wykoula\ycyWykoluuwców

* n ceodpow edo ie „kres I

DOKUMFNT SKŁADANY W POSTMI I:LEKTRONICZN[J OPATRZONEj KWALI1IKOW ANfl1

POt)I”ISI%l EL[IcIRONICZrYi%1
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ni 4 S%\”,J.

Wykiz wykonanych doiaw

hiokkIlnelit

I „rzcdniioi dostawy
\4 aiilosc brutto

Duta wykonania Odbiorca potu Ecrdzajac
doMawy W ił - -—

ntezyw wykimanie

- I i j

Do każdej dostawy wymienionej w wykazie należy” dołączyć dowody okrelająee, czy dostawy- te zostały
wykonane w spoNób nIIIeŻyt

DOKU!4IENTSKJADANYNAWEZWANIFZ.%MAWI-%.)ĄCEGO

(In 17Sć (III „( )SL), liii a

(flI ?(IJ”ISJ
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Ziheznik nr 5 do siwi KF/ZI”—23ć—22!i

I ) inow:i nr K F/LP 237—22/19

( l””° Uk t

J”i\yaFi,i \ (uhLi . 20I9 r.. \y \%\iHkii P()siepOy;%flia o ii(izieii2iiie ;iniL)\Yeflfli lJ[il)IieiflC() na

(Iostzi\yL poliiiiciii %iipLI1IhsorJcyjIitto SAl” zaLoncRIiie:o \yyhoreiii przez Ziniawi;i;iceo oterly

Wykonawcy, W trybie pI7etilrŁtl h)ieO1.iII! !CZ0nC40 O \Vhi10511 llrzchraczajUcel lÓWI1OWUItOSCi kwot okresioitych

Ilu P0Jl art 1 lisi 8 USii\”y / (łoju •N •iyez1iia 2004 r. Irt\O 1fl1L)WiCfl liil)licz11eh (PZl”) (tekst

t(llIoi:ty Dz. L”. z 21)18 r. „oz i)8t, tj. ze /1:1.).

II)) J ediy

Sieć I Iadawcnt Łukasiewicz instytut Wlókiennicw;i z siedziba w I odzi (adres: 92—103 I ódż, ul l1rzezińska

5/15) wpisanym do reestni przedsiebiorców prowidzoneo pr/_cz Sad Rejonowy tlhi Lodti—Srodiuieeti W

1_odzi XX Wydiial Gospodarczy KRS pod nion erem: 0000033S04, Nil”; Pl. 724—000—Ob—h4, Regon; 000050239

zwanym dalej Zai11lwitjicun „ reprezcll(owanyt]J przez

1) —

2) -

z siedziba w Nil”

zwan in/ii dalej .Wykon;iwci”. reprezentewanyln/i! pr/el:

1)

2)

Urnowi uwiiedni: wynik posicpowiiiii;I opiiilcLzo 1) irzepisy tri. 39 tnIiWy Prawo Zainon Lii publiezineli /

dnia 29 siycziit 2004 r. (up.zp.). iiioci kttieio wyioiiiono Wykonawce

W \kOi !wC( /OIRIWW/Uje SiC spr/Ldau /arnaw ii!Iacel]Jn iL Zilinilu iajacy zohowi;inijc SIL okhrilc towar i

zaplacie ni lowiOilil ecne Ja wyniienione w 2 pLt 2 ilosci polimeru superahsorpcyjnco SAP:

Polimer ai1ier:ihsorpcyjny

— pizce elita wielkosć ciastek 300

— wysokost: peczitienIa 10 utnilO nim y ineitttly IW

Przewidywaita bse do reiiliz1ici

- 240 (100 Lz

*
1. Wyknn;iwca Feilll/t!Ie z;liu( Wietlic siikcesywiiie W (3krL:lu trw;lIli;I till]0W, (I ktoryimi liloWa W 8.

2. Wielko_e (!OtiŁW Z,;!ii;LWjaŃil(y ii.iesl.i w ornie 1icniiie zwane: d:tie1 zliliowiclucm nil Cnm przed

\YlllitrJi1V!11 r/cz Zilnaw iiliiice±() lenni W!il (lihti\y.

3. L;i,iwwi;iay 11:1 priwo /w iek:yc lub /JJlflieis/YC wicIkoc, dostaw reiili,imw;iiiych sukceyw:ic O czym

niezw buzuje nlonnue Wykoniiwee.

W ko;itwc.i do:imrcza li;! \YOj ktnz y_timiowion,i doi,iwe. . -

2. W itunki tiost;iwy; lico iiiiiazyn Z_amniiwiiii;ieeno_ 1l 03 i.ódż ul Bizeziński 13, DM 101)7

(INC (511 IŁMS 20 10).
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3. \Vykoii,iwca zawIatliiiiia Zaiiiau iiacc—;-ti 1) leoninie dost;iwy W tOinie piseilinej ( takseiii tli) LIlOWI
elekiniiiieziia).

tj5

I [jti-,<,trcz.tiny lir/edliliol nhIiimyicnia ponhllieii odpowiadać wIiiaeaIiioiiI Zaiiiawijiceti okre-JoliNio Xv * 2
pkt I niiiiejsze Liniowy.

2. I)osi;iwa )O\YlIiiIa być otlpowiediiio oznakowana oraz posiadać swi;idcctwo akoścUatesi. tui inny dokument
iotwieudz;ijacy posiadiuiie sysleiiiu ztpCXyiiieliiIiaki)Sci.

* (I

I. Strony ustilaja, że cena I kj poliiiiern sii)cltI)sr)cyjiieĘo SAP, jest cena jednostkowa
iiettii iowiekszouiii O jititLitek VAT.

2. Maksymalna noiiiinaliui wartość brutto tiniowy wynosi- 71 (siownie:

3. Zaunawiiijacy naliczy i odprowadzi VAI z uwiJcduiicnieni przepisów ohowiaz.ujiieycli w kron
Ziiii;iwiaaceo. (Zapr :o (ufne zisunien ii „„r:iyn,du gui Jt”ik.nnnn-i sUacfa/act”gy o/tri pzh- h-Li
t/0il( :i”/)

4. Roiliczenie LiifloXYX” lii!hla!ii zeodnie z Iaczn;i warloscia ItkIyczniC zrealizowanych dostaw wskazana XV

I iktunieli VĄI w okresie ej Irwan in okreIonyin w 8.
5. I ;iktun nio;i być przeMiane XV lorniie elektriiuiicsiiej na adres e—mul etakturyisjwIodz.1il
(„. !;lIi]zlXyiajaey ulopuszc”;i zuiliane (eIi) jednostkowej przedmiotu zaln(.w -nut XX C(dsie irXyiiitit Xltiit)WV, jewIi

konieczność takiej limany wynika z okoliczuinici, których nie InIyIUI bylo przewidzieć w chwili zawarcia
LIniowy. w 5iCzeUóImi()ci W przypadku zmiany ccii surowca n icihednego do wytworzenia przedmiotu
wiiowy. Zmiany w zikresie ceny moc nmeii niisIapić cześciej niz m-ai na kwartal. Pierwsza milana ceny ino/e
nastiipić po uply\yie pierwsz.eLzo kwaflalu obowiiizywania umowy. Lniana ceny jednostkowej nie może
powodować zwiekszenia caikowitej wartości Liniowy określonej xy O pkt 2 umowy.

I. Za wykonanie uminiwy Ziiiiawiajacy ziplaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane na lakturze
W leinnnie diii od daty wysmawieina laktury L;tmawiaacemnu.

2. Z;imawiajaey upowanna \\ ykonawcc tlo wystawIenia taklur\ bez swoieel) podpisu.
3. \k iriypidku w slawieiiia przez krajowceo U ykonawce Liktury w wal Licie nbcei. pI;lnosei dokonywane

beda w PLN wii srediiieio kursu NIW z dii im poprzedza;;iceo (I/jen W YtXX len i laku ai ( Opis :OMahzIt

ZLYIIIJItIJ li :a/L:)z(”.\u/ iiu/n;jujnię/nnLizicz II iitzaini tui” tri/mi- ii jzhj :Io:oinz :osluzflhć t”jtta).
4. U iriyiiadku podanśi Pl 1CL kra oweel Uykomaw cc cen\ U olere ie W walLicie obcej wysi;n en:a I aktu i\ W

PLN. U \:konawca (lokona przeliczenia wiltity obcej na PLN ut sretinieeo ktou NHl” z dnia
poprzednijaceco dzien wysi,iwienia ślkiur\ (:a,”i :iishyzh /LXIOUŁ/i O :ah JI0% od ki-a/zz pioha
lIi,iiitii”i” fu/, iiuI//r(i” ii ukuj :i,i:o,za :oyhzzzz, i/ilu).

*8
I. liniowa niniejsza z<,su;il;t zawarta na czas określony: sukcesywnie w icrmme 15 miesięcy, liczae od day

zdtwareiL unio\yy, Z zasirzeżenieni ust. 2.
2. liniowa wyeasa y przypadku. .dy wartość przedmiotu zamówienia określona w nn]it siej tiniowie zostanie

zrealizowana.

3. Irzedłużenie terminu realizacji uniowy moze nastapić W przypadku tle wyczerpania ir;ez Zainawiająceio

wartLisci umowy. lcrniin cii no/e być przedluzony itias 06 ni—cy aneksem za ziodi stron.
4. Zantawiaiauy ino/e odsiapie Lid timLnXy nil podstiwie kodeksu cywiIiie:o lubi ponitsyyeh przyczyn:

— W pri.y padku etly dosiirczouiy towi: ziwieGi WiILLIy. W tczeeointssci 0W spelnia pnaniei ww oKrclonych
* 2 ust. I mnciszej t:mtiowy. Uprawiienie to pr/\Htieole /;Oiii\Yiaacenin U c;aeu nhic.iaem tid

oli;”\ili,lui;il (iost;I\Xy liii LuiitwuiiCnia wady cieli wada wysziL nany poznici.

w zakre-:e re szl y li ie.peliiioneeo wiadezeiiii XV priy;iadktu edy U ykonawea nie doir/\ „1 L; W okreslonelo
W tOOOXVC teriii:iiu wilizici; Ctis(;iW hej WyzI;lc!enia tIodWkoweeu lernunn s:icInicmit SW iidezenia.
()dst,wienic od Linowy ni hiOSi;X% Ec iciwyzszych przyczyn iwie ilibtipic w ierni;:iic do dnia

I. Wykonawca zaplaei na rice, Z;iniawi;iiaceeo kary tinioiwne W wysokosci:

a) IQ „5i wartosci umowy okreśhnnei w 6 usi. 2 nutowy za odsIipienie lirze! Zaniiiwiajaeeeo na podstawie
* 8 ust. 1 Liniowy, lub odstapienie na podstawie przepisów kodeksu cywi neeo, z przycisn leżacyeli po
stronie Wykonawcy.

21



b) (Ł2 n \yarIoci (IaIii 7;i!flo\\ Ohici pani ilOlaW\ J.; khdY i!CIl 090l1ICflEI W realizacji te partii

dosinyy, iii; yiucej li, 10 \yarlt)cI iIIUO\YY okieIoiit1 \Y (I ii‚t ... [1I114)\V\”.

jtZtw kry ąiiiuiwiie nie wyl;;czaoi odiiowiedzialitosci Wykonawcy iut zasaditcli ooliiycIi, cycu
wys(lkoc h/kody spowodowane, lEO ihh/eIlieIE postlIlo\4iel tIIl10\yl]ycIl przekroczy wyokosć zastrzeoitej

kary iIIflO\ylitj

3. 7.iinyi:tjacy ma prawo do poWcni ktr uiiiownycłi p°przez poninLejs/enic somy pich1ic7ne należnej do

.upIi;ty LI p(ldst.t\!c (lIl/yllEIll( od \\ykon,i\ycy Liktory V\U

4 ponosi odpow icdziliuii: i dziaktiiic ohób trzecich. któryiii po\y Chz\- wykollalihe /ihfliIW!cllil.

ID

I Z:;ii;wciptcy zastrzet sobie prawo ;Io prz.epniwulz.ciiia prob tkchlIOloWcZnych prztdiiiiotu ZlIl10\%”ieIliiI Itl

kilku Elrt;IcII prodtkcyjych wyrobu I[nalneI) oraz do oceny zodiioci wyir bo JnaIneLw 7 kartą

ptriimecrow technicznych i wymawlflianhi ZaInawiaaecLo.
2. /amawiajacy z;istrzeul sobie prawo do odstapicnia od umowy w ciacu 7 dni od (!ny oceny wyrobu

li niihiwpo. w przypadku cieli wyrób finalny nie jest zodny z karta parametrow techn ici.nych

wyItlacanialni /allIilwl;qaccco.

II

W sprawach nicurc:uIow;inych ninicJS7i umowa m;ija /iiStoSOWOflie przepisy prawa polsk c;Lo. w tym kodeksu

cy\yIInco i przepisy Useiwy Prawo ZillflLWiCl] publ c”ny cli.

12

Spory wynikatace Z umowy rozslrzyga sad miejsca siedziby lnstyi ulu włókiennictwa.

„3

Zmiany do Uhilowy moet h3 ć wprowadzane tylko w lonu ic pisemnej pod ryŁorcrn niewaznosci 7

uwzdeclnienicni zasad on. 141 ustawy l”r;lw() znnówic( publicznych.

„4

Urnowe sporządzono w dwoch ciliutbrz; tiacych ezernpIarzacli, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAJA%% IAJĄ( Y WYKONAWCA
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