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I. Naziya (liniii) oraz iilrts /nhlliI%iIjaecg()

Sieć Badawcza I .tilracwicz In4tyttit Wl(i\JeiiictwIl

ni. Brteiuiska 5 15

03 Alli/, Polska

cl. 012 bl—63—101

I iks, O 42 670—26—38

l(”:oii: (800)50230

I >i: PL 72448)0—06—64

(iodziily poicy: od poniedzialkti do pi;[lkii, od 7.30 do 5.30.

II. Tri, iI(iziclCIli;I r,ifllOWiCl]fli.

Ninicisze postcpowanic prowadionc jest w trybie przetarcit nieocxanic,oneco na pts”srawic art. 31) i nast.

ustawy „z (lilia 2) stycznia 200-l r. Prawo Zaitiow cit Publicznych. zwaiwi dalej ‚„ustawa PZP oraz aktów

wykonawczych wydanych na je 1)odsliiwie.

2. W ź;iki esic iIicLIrcwlowanym ninicjza SpecyI5kicja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej „S I WZ,

z:biosowanje imija przepisy ustawy I „LI”.

3. \Vzrioć zaIuo\yieili;! nie przekr:icza rownowaitosci kwoty okiesione; przepisach wykiiihtwczycli

wytlanycli na podsiawit in. I I ust. 8 ustawy PZl”.

III. OPIS p net! mini li za mowie ula.

1. i”rzc(Iiniotcn) „/.aiiloWieiiij, jist do,i:iwt siinowisk:t do liadań whiściwości iknstyeztiyeIi wyrobow

wiokic un iczyeli.

I „odstawowe wymaanil Lon eczne doiyczacc stanowiska do badań wl:icjwosci ik ustycztiych wyrobów

włok lenniczych:

Dostawa obejmuje dostarczenie I I:tbnczne iU)WC8O konipicineco stanowiska pomiarowego

(10 iyyzua etan in panin id niw akustycznych:

— I tyczny wspólczynnk pochlanin ta dzwicktt,

— ZOItcy1ność tkustycnit,

— ini1iediic1a akustyczna,

wiat ze szkoleniem z obskie.

System pontiarowy rur tnpcdareyjnyclt pozwilajicy lit wykonane pontianiw zcodiiic z nornann

PN—J N ISO 10534—2:2003, ASTM 11050 ttai. ASTM I 2611 W zakresie czestotliwosti CI” tijtitniej

50 li ÷ („.4 kilt skladacy sic z nastepujacych eleineilow:

— nin impedtncyine o redtticacit 30tnni oraz lOOnim.

- wdlo diw cku.

— W/.iiiacli,tcz,

— I!CI?cFII)F.

— 4 ntikiototty pollialowe z )Izedwzluuni,ie/Iii1i i/4” speitiajce wyili:teanit I klasy dokl.t<iności.

ze zlicztio 5MB.
— 4—kztniiowy system ikn i ci danych. kury / odnowieonim oprocraniowtn iem pehn ta wymaeIit:.t dla

ntientika I klas dokiadnoc ( posadatcy zatw unIżenie tymi w kraju Li . WYO5I/.OitV W 4 wcjsct

l011li1t ią\C”. oraz opIocI inowinie umozliwi.i1tce lirczenicJe /1)erĄiflcIi wflosci.

— kibic otikroibnowc SMII11NC diuyosci co lailtitic) i,Sm.

— kalibrator tkusiycztw I klasy eOkia(hi)oci I .Y z td:utct”cin L 1.

—
poIk ktlthacj:e,

— \ yci ark I dO )I”OI1C.

— kratki w”.pici”t(tce dii kŁtcz.isiych illatciow.
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— nbr(cze uIunżli\yiajace pol1uaI liaIaIlIelI-ó\y akllslyczllycłi tkn1in I Fabiic holder — LJehwyt do tkiió,i

tIIIlołIi\yHiiacy p011111- wsp(łczyIlIlika pochlllialla tkanin).

Srednicl piolek, kiilek \YyciIlIrek ohieezy iitisi liyć /V()(łISl ze srednici tir iillpcdailuyjnycli.

Stanowisko powinnI) być wyposażone w stacje roboezi z iuoiiiloreiu tli” laptopa wraz

z opitir.liI1(iyII)ieii) j)%)i))llI(l\(1iIlaht\ c/Ilyitl. 1liI)ozli\yitjacyItI \zlaczellie aklr—tyczII\cłi

1ipcU-ilIiiIc\ 11 I1)OżllViisC 11re,”ci)toyi)il zIliieIzoiiVcli \yirI%)c1 w Ii”rIl)le -ialic:”iie

i tabelarycznej orl/ eKporL iliiycl1. fltiLarczoiui stit,-l robocza z I1)oI)itoreiu lub laptop powinni spcliuiu

ROI) Z-”.L yyliiL:liui:

ił koiili;ii leja SpI/eLO\Va s)eIIii;,ici zilec;ine \/Ini.: Illit prtidtlc lit ai):Iritilry lliidl\%”c/e orl/

opro!r;ilowin p0111111 OWCe ()

1”) l”osiadtć /Iinslztlo\yaIIy system tipericyiny Windows 10 (ją—bit IrolessionaI,

c) l_JiIIozliiYilć podliczenie do sieci LAN/Iliterilet poprze! zj:icie ki—45 I (lieniet.

Dopuszcza sic urzidzenit równ<,Wtżiie rozumiane iako urzidzenia wykonane przez dowoliiycli pnxlucentow”

przy zachowaniu identycznych lub lepszych ptrametrow technicznych i walorów użytkowych.

Zmiiiawitjicy wymii aby wykonmwct zapewnił serwis techniczny, gwtrIncje oiiz, wraz z unudzeniem

tlostuczył dokuInel1tace techniczni. Wykonawca zobowiaz_any jest do pl7csikolei]i:m pnimcownikow

!.miuawi.ijiceLo.

Wirllnki wIrancji: Wykonawci udzieli co niilflnitI 12—miesięcznej gwarancji ni pr,.ediniot zaniówienia.

Waruti ki serw isil: Wykonawca zapewni czas reakcji serwiwc nie dłuższy niz 96 30cl/In U (liii robocze od

moment o ze OSZCfl I wIdy

2. Wykonimwcm znbowiazany jest zrealizować zamc”wienie na zasadach i warunkach op: anych we wzorze UIiiIflY\”

stalIowlIcyill ZaliCzilik nr 6 ch, SIW!..

3, Wspólny Słownik ZalutIwici i (IW: 38 40 OO OO—9 I”iyyrzkly do bitdanii wI:iciwoc izycznych

4. Zanttw iaacy nie ciopuszcza mozl wosci sk ladania okn cześciowyc Ii.

5. Zinitwiapcy uje dopuszcza niozliwosci skladtnit olert waritniow cii.

6. Zainiwiajicy nie przewiduje możIiwcic udzielen w zamówień, o ktorych mowa w art. (:7 ust. I pkt 7.

IV. l”ermi Ii wykoiiania zamówieni :i.

Zainaw[aijcy wymiel realizacji zamnowienia w terminie 2 miliesiace od zawaicia LIniOWY

V. Waru nhl udzm In w postępowi fl IU.

O udzielenie i,uuówienia moca ubieeme sic Wykonawcy. którzy:

I ) nic pod cciii wyk uczeniu:

2) pcIniijt w.iruiiki udziału w postepowmniu tlotycz,ice:

a) koiiipetencji lub upriwilicil do proidzeiiia okreslonej tlziałaliwsci zawodowej:

Zammwiijacy ule stawii warunku w tym zakresie

h) syW:tcji ekonomicznej lub łinansowej:

Ziniawitjicy nic sławia warunku w tym zakresie

e) zdolimośe i technicznej lub zawodowej

Zamawiajicy u/iii warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże. ze:

w okresie osiatnicli trzech lat przed uplywetii terminu składania oleiŁ a esli okres prowadzenia

dziłalnt”śc i jest krótszy— w t\ ni okresie, wykonał należycie co najmniej jedna dc”stawe staiiowisk:,

pontianciwego do wyzilteztIlia piranietrów akustycenyeli O \4ti”tOsci ini:iitnuni 200 000 zł.

2. Zamawiaacy noże, na każdym cUipie postepowama. tIZitW, /2 w%kOIEfl4ct nic pi”si:tda wyinieanych zdoliiasei

eżel zaiiueaztw,Inie zasobów teL lin eznyeli lub zawodowych wykonawcy w inne iiyedstcwź cc i

ospodirczc wykoiILwey nioie ilnec iecatyw”ny wpływ” mit reaiz:icje z:eiitiwmenl:i.
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3. Wykonawca iiiotc w cclii jiotwieidzewa speliiiania wariiiikow, o ktoiycli ulowi W r1i”dz. V. I. 2) lit. b—c

Iilnicjszc) SIWZ w shistiwuyeli syluacricłi oraz w odiiiesieniu tki ki ikieiuicii iiiIlOwiclini, lub .Ieo c/csci.
P0leic im zdoltiosciacli (cchimiczuiycli lub zawodowych hub sytuacji tiniutaiwej lub ckoiioiiuczuiej inuycli

liodluotów, niezaleziuc od charakteru prawnego kjczacych o Z tiimi stosuimkow pIawii3”cli.

1. /auiiiiyiajiicy jednocześnie intorli]Llje, iż,stOS(iwiil sytuacji (I ktoitj lilOWa W iki J \Y)5tl1i \%„Yh!cinit W

przypadku kiedy:

\Y”konayc:t. który pole)l liii zilolitościacim Itib sytti;icji iiiliycli ptitliiiiotow udowodni zilllawi;:Jaccinu, Że
realiztilac iiiiiówitiiic, licdzit imicz.ticdiiynni za.tiliaiiii t\cll plItlilliotOW. W szcte:<ilutisci
pl/e(Itmi\ytjac zoho\”i;t/ulie tych podiuiotó;y ilu oddaniu no do dv: pozycji nczhcilnmycli /asoliów na
ptitizeby realizacji zliliowIenia.

2) !:iiiiiiwi:ibicy uteni. czy utlistepniauc n”ykiinaiyuy przei lilie 1iodnmiioty ziltinosti ticlinit,iic lub
za\yodnt\e lub ich sytuacja Inmiitnisowii lub ekouiomictn;i. pozwabia nil \yykaninne lre wykonawce

spetlliiinIl) WiftliikOW udziału w piistcpowannti Oli)?. z):IdI. c/V „Ue i:icnitiiu wobec Ie:w
piidmiotiu podsi;iwy wykluczenia. o ktouycli mowa w in. 14 ust. I pkt 12 23.

3) W odniesieniu do warunków dotycziicycli wyk sztalcenia, kwali tikicj i zawod iwych I Lii) dowiiidczenii,
wykonawcy li(Y:I p0lcL1ć na ztlol:iościacli innych potlimmiotow. esu piitlinioiy te zrealizuj;i roboty
budowlane lub ualuL”i. ilu realizacji kwnch te zdolności sa wyumiaanuc.

5. Wykonawcy moci w.pólnic ubieeiić sic o udzielenie zaiiiówicn i;u. W tuki iii przypadku wykonawcy uatiniIw iaja
1lnoniocnka do reprezentowailuii ich W poslepowauiu o ud,ielenie zaflh(iflicnliI albo flprełeiIIOW;ili:a W

l)OstcPOwiIniu i zawarcia umowy W sprawie Zafllt)%YiCil id ptibl iczncuo.

IkInomocniciwo W lornuic pisemnej (oryuial lub kopia pt:twwrdzonma /l zLollnOsC / Ory2in;ileu]) przez

molLiite.za ) należy” dolaczyu do olerly.
6, W przzpadku wykonawców wsitilnie ubieŁIijacych sic o udzieleniu z;iiimówiciti;i, wu”tinki okrcslonc

w pkt. I . 2) lin. h—c i]]uai speiniać co najmniej jedcn wykonawca sainodzicliine III) ws/ycy wykonawcy laczuie.

V;i. Zamawi;ijacy nIC przcwu(lIujC wykluczenia %yykouawcy na podstawie art. 23 ust 5 ustawy PZP.

VI. i.Vykaz oświadczeń lub dokumentow. potwier(l7Juj;cycli spełnianie warunków udzialu w postcpowaniu
oraz brak poilstaw wykluczenia.

Do ok”rty każd\ wykonawca musi dokuczyć aktualne na diun sklidania jil”it osw :idczcnia w zakresie

wskzi/an\ m w ziułucznuku nr 2 i 3 (10 SIW Z. In ioriuaclc /iwzniL w (hwii:(lczcii e li heda sLanowić Wslcpnc
piitwierdzenie. ze wykonawca nie podlc”u wyklnczeuiti oraz spcluiit warunik udziulo w postepowauliu.

1. W przypadku w spi „lnta”o tbic:uni,i sic ci Janion icnic mrzcz w ykoui W I ów o.wuślcze:iia <i ku ryą-i I iO%il W

rozdz. V - I niniejszej al Wł sk iad:u kaidy z w\-kcumuw siw -uiolum R ubic:”ii1ac\ cli sic O flin)uiw”cn je.
Osn iadczeui:t te maja porwcrdniu spetnianic waruikow 11(1/lali W ioteionauiie brak putaw wykluczenia
W zakresie, w ktouym kaidy z wykonawcow wykazuje slwlliiiuiiic \4irulikow tidiieti w polepo aniu. hr.ik
1)Odsi,L\y wyk luczci im

3. !anlawiaacy nuta aby, wykonawca. któiy zaurimerza pOWmer/ac \yykonanie e/eaci zauliow Cii ia

poih4ykoniwcolti, w tą-In wyka2uiia braku isinicnia wobec nich iotll;uw wykluczenia z wlziiin n

p0M epowa Ol U za in lese ił infontiacj e O tych podw ykonawe;ich.

1, Wykonawca, który powołuje sic na zasoby innych poclnuioton”, w cclii wykazania braku sinienia wobec nich

pudliw wykluczenia orLi spełnienia — W zakresie wtikiin J)OWOłtijc Sic na ch zasoby — wau unkow udnalu w
posiepowatliul zzuflhieszcza ifl[Ornhiicje (i łych podniiot;ueb.

9. jezehi wykonawca polega na zasobach lub sytuaeji podmiotu l:yccieuo. przcdsiawii zobowiazanie tei4o

pi)diniottt.

6. /_iullimtwiajpcy przed udzieleniem zaluowucnia, wezwie wykonance. klorceo oleili została najwyzej oceniona
ib „łiy7eziia %\ \yzlitczoiiyili. nie krótszy ni ni 5 dni, terimmjnie”ikiuiloyclm lii tizien zIO/eni:i llastLpujacych

oswiadczcn lub doklitilentii\y:

I ) Odpis z właściw-ezo rejestru lub z centralnej ewidencji i umtorm;ucji O ttzi.tłaliioici mospoduiczej, cieli

tidiebne przepisy wyiuigij wpisu tło lejcatru lut) ewidencji, w celu poinieitłzemi; hiaku podstaw do
wykluczenia ii podstawie o nt 24 u,sL. 5 pkt ustawy l”Zł”

2) „yk;tz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciaelych równ je? W\k(inywmlnyclc w okresie

osmatineli 3 lat pu-zed upływem Lcnnitiu skladanma okn, mu jezehi okres prcmwuttzeliia tlzi;ililmioścm jest krótszy
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podniotow, ma rzecz których
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dostawy ;A)staly wykonane, Oraz, zalaczenit”in dowodow okichlajacych czy te ilostawy zA)staly wykonane
lub sa wykonywane iiale?yeie, sporzadzAlile:o ztłnie z „iIitczniktein itr 5 do SIW!..
Dowotlaini P0t\erdJŁYnU cz doiawy zostały wykonane tialezycie sii:

— i”elc”l”eiic3e baili iililt dOkttillt:ilty \ystayione l1rez podniiot, ni rzecz kt reo dostawy były
nykony\yane, ił w przypadku wiadczeii okresowych lub cnu”Iych sa wykonywane.

ieicli z uzasadnionej przyczyny O obiektywiiyiit clutraktcric Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
(lokuinentóW _ Wykoo;iwca składa oswi.idczenic.

W pizypadkii swjulczcii okresowych lub eiir”lycl1 nitki] \yykOilyw1in)”cll relcierwje xrdz illit

dokurtieniy poiwieułzijace ich nalezyte wykoilywanLe owiiiny być wydine ue wczel1iej ni! 3
i11it5IiCe przeil tiply\yeiil lerilililti 5kidii1ia oteil.

3) Doktiiueniów ilotyczacyeli podmiotu Irzecieco. w celu \yykazLni;i braku istnieiiia \ohec i1rCsO podsii\y

wyk uczenia oraz speln lenia. w nik wsie, w jakim wykonawca powołuje SIy IlU 3e4O zasoby. warunkow

udzialti w lostepowalilli cycu wykonawca polera na risobach podmiotu trzeciego

Jeżeli wykonawca ma siedzibc lub mieisce zimieszkania poza terytorium Rzeczypospolite Poltic1, zamiast
dokumeniu ° którym mowa w pkt (r. I ), kliida dokument ub dokumenly wysławione w krau, w którym nlii

sieułzilie lub flhIU5CC flhiluitszk1iiiia, p twieidniiace odpowiednio, te:

I ) nie otuirio eco likwidacji iiii nic or:lost.ono tipidłości. wystztwioliy iik wczefliej niż 6 miesiecy przed
upływem iurmlnii skliidaimiii olert.

Jeżeli w kraju iuitjsca niiu”eszkmia osoby lub w kraju. w ki 611911 wykonawca nia 4cdzibc lub mielscc
zimiezkania. iuie wyd le sic dokumentow. O ktorycli niowa owyżi zibitjiuJe SW je dokuiiieiiteii i

zaWlci;tacylll (IdpOwietlilio oswiatlezeiiie wykonawcy, ze wskazanieiri oohy albo osob iipr1iwili()riycll do
euro repiezeiltac i. lub oswiadczenie osoby, której dokument miał doiyez YU. / lozone przed notariuszeimi lub

przed oruralieill sadowym. idmuimislricyinyiii albo oruranem samorzadu zŁiwodoweco lub rpodarczetio
wlasciwyiim ze wzudedu im;t siedz be lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub ni elsec zaouiczkamiia Lei
osoby. 1 enmUn okre-.lony powY/ci stostije sic.

7. Wykonawca W tenllinie 3 (liii od dnia /amiiieszczeilia ha stroilie internetowej imiitu]iiaCji, o ktowj UlWa wart.

6 u-4. 5 uiawy l/P, liriukaże zaihmawlajaceniu (lswiadczenie O przymilezmlosci lun braku priyitależmiosei do
tej 51111cl erupy ka]llLilowcj. o kiarej inou a w iii. 24 ust. I pkt 23 ustawy 1/1”. Wraz ze zlożenieni

oswiadcjeiiia. wykonawca nioże przedstiwic dowody, że powiazinia L flHyhli uykonawca nie prowadz;i do
y;tklóeeoia kookurenep W poshcpowatiiu o udzielenie nliiiowicnm. /(11 oswiidczenii stanowi ziacznik nrd

tło Sl\k/.

S. \\ zikre—ie ue tnc”ulowanym Sl\\/. zisto (iwanie iimaii plyepisy rozpoiyitlzenia Ministra Rozwoju z dnia 2(1
lipca 201(i r. W spruwic hod/ijow tliiktiinemitow. iakicb noże zidac zalnawiajacy od %koniWe\ W

postepowouiu im Lid/Jelenie zamniw:L-ilia (Dz. L. z 2Ol( r.. poz. I 126).

). Jezeli w komuawci nie ilmzy ow maihzen. o których ubu a w rozdz. VI. I . muilnejszej 51 \\ Z. oswiadczen tui

ulokunnetitow potwei”i:zi1cycli oki,Iit”znosei_ i kibn”ełi lnoWi w in. 25 usi, ustawy i”Zl”. lub innych
uokminwniow iiit”zl”ietlaycli LIII pizel)cIw.iLlzt-mia posttionaiiia. IIswiitlczenia lub dokuiiicmmi\ sa iiiekompleine.
zawier;mpi hlełl\ lt hutlza wskit_tmmc pze zImnawiajaceco \yaliliWąm.Ui. ziillIu;mjacy wezwie (Ił) iu:u złojenia.
uztipelniumuia_ popnwienii W k”nmunie przez. siebme n”t.iziiiy:ii. ch”bi że 11111110 ich zlozenia Lmleri;i wykon;uwc
poulIe”ilihy odrzuceniu albo koniec/ile byIoh\ unmewazilicnie po.tepowanii.

VII lnrorniicje o sposobie pI1r07.Uunit”y;ifli;i sic lam;iw i:ujmiceiw z %Vykoniwcanii orli pr;ekażywuuni;i
I)WIiJCZCn i diuku inentnw „ ii kie wsk;itanje osól, uI)r;iwniOiiytli do jmoro/.um iew3niu sic z Wykon;iwc:inii.

Wszelkie zuwiadoiniu-niu. oswiadczeuia, wnioski oraz. mnlornmacje !amawiajaey oraz Wykonawcy mulnem
ir”zekazywie pm.senibiie. ikseor lub tirouri elekbmooic,”mim, za wyjnkienr oferty oriz uolowy dli kióryeli

do1iuszezalrmi jesi kir mii,i pisehlimi. Jetlimoezesnie !mmnawiałaey przypommna. ze zeotłmne z II List. 1

l(ozlnmmzitlzeiia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2(16 oku w SHIwe iodzajou dokumentów jukki 1110/e z,md,ić
z,uiiiaw macy (. . . ) oswiadctcn ja i doku mneniy wyli] lenione w rozdziale VI niniejszej S I k J. (i”oW liC! W

przypadku cm zhrzemim.i u wyimku wezwania im ktinyri otowa w art. 26 ust .1 ustawy l”Zl) rime,i we

powiatlcnume za zuodoosć z tmryzimmałcou w omanie pisemnej lub w Ibrirtie elektronicznej

S

Fundusze R

________(Ł3

Unia Europejska
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PcI:osPo I a

__________

Rc7wcJrs”5Qn.IJs



iÓWO( iII

SIEĆ BADAWCZA US Instytut
Ł U K A S I E W I CZ I MV Wiókiennictwa 1! VV1us)

2. \\ korepoiideiiu1i kiuio\\1iIlt (IŁ) !iIiimw;Iiacu?() \k \koiiltUe1l \ViI)iLi) I105lLl:i\y3C SIC U[liI)ClCil1 sprlwy

ttkit:.Ioiiiii U 51 \\:7

3. „.ii\\LI(I(lilliCIiiil. tI:.”\ ilidc!C1U1. y iuoski or.iz irittiiiii:cjc 1IzeI.;lzy\y;lili pizd Wykiiiutwcc piul1ii1it \%iiiI)y

łi\ć kidaiiu ta idits: Sieć HIiwei;i Ijikasiuwiez — IiiiyIul \k Iókieiiiiieiwii. iii. IliJCAisklI 5. hi. 92—103
_óiIz, Zoiińyieiiii I”iibIieziie.

4. !.\Yi3dOIlliCIiil. t)s\yi1I(ICzellilI, wnioski oiiz lllorliladjd pI/.tkl/.yWtile p% Wykoisiwec dio;_j
clektroiiieziui wiitii we kierowane LI adres. Ł!!YŁ[ nML LiLj a taksem nit nr (42) 61 63 199.

5. Wszelkie zaw” IdojihelilIl. oswizidezeiiii, wIllilski oraz ililormitcie „rzikiiz:tiie Z pOliltieil luksu lub w lorillie
tIeklroniezncj wyil1uIa;a la )daiiie kiz.dej ze stion, iiieiwloeniew 1fl)I\yIeIdztllIlt LILIO cl) olrzyiuaiiiii.

(J. Wykonawca noze zwrócić sic do !aluawiutj ctO O wyjulalieIlie titsei SIW!..

7. Jeżeli wniosek O w\jiisflICIlie lltcj SIW! wpłynie do Lun wutj;itew nie póznici tiż do ko(ca dum,
U klóiym uIplywlI połowa termilin skłiduuuiut ulen, Limuiwuaiicy Lid/Ich wyplsnien niczwlocziiic, jednak nie
I1O”n[Ci niż Ihi 2 tiul przed opływem krillIlitI skiuiduiniut ulen. Jeżeli wniosek o wy_jueiiienie Iresci SIWI.
Upi\nit po UpI\UIL tirmuno o klon rn i11tfl I OWy?t lob doI\L/\ IJdZIL lOfl\LIl %\ lilii” / ifli l\i tj (N
I1lOc tidziclw \%yj3/t)ICII ilbo lo/stawie wniosek bez uozpoziiinsi. /Iinawiaj;mcy iIt1Iesel wyIInienia Iti

sironie iniernetowu . 113 kiórei udoslcanuono Xi \\ Z.

8. I”I7edłużemUe terminu skłid;,nit t,tert nic wplywa ni hiet terminu skladtnia wniosku. @ któuym 11)O\Y1l W

rozdz. VII. o itiiiiejszei SIWI.
9. W pr7yj)adku ozbiezmiosc porn ietlzy tree II nilu ic1szcj SIW!.. 1 lrec Ii udzielonych odpowiedzi, jako

tibow II/tIlit I II IILIy pi /N ) li irt st )8111 I / 1W1I. tj lit 4) t)/l)1t)8JL O5 I ideii Ule / 1111 Iw) 1) Ii L 1)

19. Zumawiajicy nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

II ()sobanii LipraynmoI]ynhi przez /. uawiijiceo do poroztunlucwanhll siL” z Wykonawcami s:
— MaIi,orzita Piotrowska, M clIli Kułakowsk

VIII. W”yiu:mginiii dotyczjce w:iciitint.

\k” niniejszyil”) posIello yaniu Zanlawiajacy nic wyinia wniesienia \yIdit)Ifl.

IX. Termin /.wii)zaIIia olerli.

I Wykoniwca bidzie zwi /30Y Wena przez. okres 31) diii. Hie. ermilIti zwiazinia olcrlul ro/poe/\ lii sic wraz

z uplywein leritnuiti skluitliniui okn. (in. 85 usi. 5 uslaw) UZI”).

2. \ ykoniwea 110/c przedłuzyu lennon z,wIu,z;Ini.t t,Ićrl;i. na czuis iiiezhcdiiy tło zulwuireid turitiwy. sulliod,ielnie

lub 113 wniosek !uInIi:wiu4Icco_ /t\”)l_ że /uCluLW”iI!uIty nioze tylko 1,1/. Ul) thliIflIieI nut 3 diii W/cd tI!liyweI”)l

lennu zw/mit otcrLi, 7WIOCIU SIC do \:\M)l)t%Ę.ow O wYruizelie //0(1% lit pi”tedtuz.eitie te:1) tenniu o

i)zII:ic/ony okres 11W dloźszy jednak iii.. oo dni.

3. Odmowa wyrazcl]iii mody tui przedlozcnie terminu zwiuuzaniui olLrI.m nie po\4oduie uliaiy wadium.

4. l”rzetlluzenie Iciiliiim zwiuizaiiui olertui jesi ttopuszeialnc lylko z ednoezesnyin prznlluzenicni okresu
wuunosci wuiditint albo, jeżeli nie ust to niozliwie, z wfliesiei)ieIlt nowego \yuldiulo na przedłwoty okres
Z\ii/ulnd tuleni. Jeżeli pu/edlUżellie lenInu ZWIuL/lOlil oleila dokonywane jest po wyborze olerly
ili9kOr/ySlniCjs/ej, obowuizek wniesienia nowego wad urn lub jego pnzedluzenia dtiLyczy jedynie
Wykonawcy, które/tu otcrtui zosiu ła wybruiitui juiko iiutjkorzyshticjszut

X. Opis %j)(1851ł311 przyotowyu muii;t ofert.

I. Ołeria 0)051 7IIWICi”uIU lie—tunujaec tls\yiadeZui/uI i dokumenty:

I ) Uypelniitily foi-iutiilirz OIeIio%yy snorzuidzoI]y J wykoijystailieli 14/OFti sulilow leC/O iztll!CzfliI( nr I
dii sI\k 7., zulwier:Ijuue\ w /zuzugolno/ci: wkuuy:ii:c oleriiwuinusti )r,”ecm:tuiu ZiIIIIIIW”lCn :1. iuICZiLi Udie

ole:1o\4:i broi:<,, zohowia,”uiiie (ItItYd/IUL leniwiLi reuilizuitii ZIiIlOVHeliul. \yuiflilIko\y ewar,rlcui.
wuisiinkt \y /erw”:su . u:kce;iuuice \\„s/y,l L ch b0sLIiI0yiC I S I W / i w/i ino uiI(lW\” licz łasi 1e/c:I, a Lik te
i:tIbnu:iaee ktu,r: Czesi zuoIlowieil:uI \k”\kon;IUea zutii:leIYul 10W ier/1e jlodwykonuiwc\/

2) ośwtidezeiiie 1) sjielIliellilI wulruilkl)w udziudu W )oslepowui)iu — Z114C111i1( nr 2

_______

Rospotita

________

UaFuropeka
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3) oświadczenie i braku podstaw do wykluczenia ZaI;icznik nr 3

4) Ilelnoiih)cnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ołerte skladt pełnomocnik

5) z(lb(lwiiizitnie )OdilliOttl trjeciei. — jeżeb wykonawca poIet na zasobach lub syitiacji podmiotu

trzecier,O

2. Ol”rt;i ijitisi IWĆ n;ipKiinit wi”yykii polskim, na maszynie ilu pisaiua, komputerze lub inna p”wal, czytelna
lecliiuka oraz pndpis:in;i przez osohc(y) tipowaznion;t do reprezentowania Wykonawcy na zewn4trz
i ZauLaWlilla „nl,nw i;iz.iii W wysnkosci udpuiwi.id:ijacei cciiit oleriy.

3. W irzypadku podns.tiiia ob.rty oraz owiitluzeiiit 7.i zgodiiusc ontbialeiii kopii (lOkuluwitow orze!
iisuilit” liewynliellauii w diiktiiueneie reie.r.itylin”n ((.%\!.dt.i.i:yin\.ii) \Vykoiui\cy ntlczy ilu oteity
doiacz:c „tOOU „IC ;ic!!loill(icnictUo U ()i)!iIEilC lub kii1ii li()”WiaLlczL)nui notarialnie.

4. I)okuniciuy spoiJaii/oiie U etyku obcym si „kl,idane wt”iz z tlumaczunieni na etyk u”kk.

5. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko edna olufli. Złozenie wiuksze1 I iczby otert spowodu e odrzucenie

wszystkich olch zlozonych przez (laneLLi, W ykonawcu.

C. „ireść zlozonej olurty musi odpowiadac treści 51 WZ.

7. Wykonawca ponitsit wszelkie koszty zwiaLune Z prz\”oIowatiieiu I ziozeitiein olerty.

8. 7.alecit sic, aby ktzda zapisana stron;t okrty była ponniterowant koIejniin nuineruhiti, 1 ciut utlerta wraz z
zal:icznik;imi była W trwały siosnb ze soba polaczona (np. zbindowana, zszyli uniciiiozliwiaiac lei samoistna

dekompieticje). otaz zawierala spis treści

9. Poprawki lub zmiany (również pizy użyci ii korektora) u okrcie, powinny być piriluwane własnorecznie
przez osobę podpisul4ca oWrtę.

10. Oferte nalezy zlozyć w z,inlkni9lcj kopercie. w siedzilije Znuiwiajacego i oznakować w nastepujacy sposób:

Sieć Badawcza Lukasiewicz — Instytut Włókiennictwa. iiI. I rzezińska 5/15, 92—103 Lódż

oraz op it rzona i nip i em

„Stauowisko do badań wiaściwości aknslyeziiycb wyrobów wiókienniczyek”
z dopiskiem: .,nie otwierać przed dniem 10.09.2019 r. ulo godz. 11.09”

opal rzyc nazwa i dokl:tdnyin adresem Wykonawcy.

II. Zariwiajacy inteiriliuje. 1 ztLodnie Z ifl. 8w zw. Jarl. 96 ust. 3 ustany P/Y oIcrt\ składane w posiepowaniti
O „iiiicwienie publiczne są jawne i !M)dIeL1i uilostc1inżciijti od chw:li ich oiw;ircit. z wyiaikieni iiiOrhnacji

stanow.icycli tajehtiniuc irzedsiehiorstwa W rozLimieniu ustawy z dnia lb kwietnia 194 r. o zwalczaniu

;heuu, iwej konkurent (1)”. Li. z 2003 r. Nr 15 L mz I 03 z po/n. zni.), cii Wykonawca w teruinnie

skltdania ofert birzegi te nie iuosa one hec udosiepniane I jednoczesnie wykiztI. iż „asirzeżone
iiicriuaule stanowia iaic:liiiiUu przedsiębiorstw

il /ai”.Iawiaiey zaleci ..ny in torniac je zistrzezotie. jako iaeiflnica przedsiebiorstwi byh przez \k yknii.iw”ce
złojone \V oddzielnei wewucirzuci kopercie z oziiikowaniciii „J”qeinnica przedsichiorstwa, tuli spieie
(zszyte) oddzielnie (1(1 pozost;iłycli. jawnych elenieitlow oleriy Brak ednoziiacziiceo wskazania, które
intorniacje stinowia taieninicc tizedsiebiorstwa ozuac/uc. bedzie, że wszelkie owiadczci]ia i ztswiadczeitia
sk ladane w trakcie i in tejszego postepowinia sit ja iw buz. zastrzeżeń.

13. Zastrzezenie iilormacji, które ue stanowil laemiucy urzedsiebiorstwa W rozumieniu ostawy o zwalczaniu

nieuczciwej konkurenci będzie iraktowane. jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwała SN z
20 ptzdz.ernkt 2005 (7etha. III CZP 74/05) jeb odtajnieniem.

14. Zamawiajacy inlbrmuje. że w przypadku kiedy wykonawca otrzyina od niego wez anie w trybie art. 90
ustawy P/l”, a złojone przez niego wyjaśnienia lub dowody stanowie heda tajemnice przedsiebiorsiwa w
rozumieniu ustawy o zwilczanii n leuczcinej konkurencji Wykonawcy będzie przysiug wito prawo

zastrzeżenia ich jako iLmeinnica przedsiebiorstwa. l>rzetlmioiowe zastrzeżenie zimn;iu:ij:iuy ozna za skuieczne
w\ ac/nie w syt u.ic kiedy” Wykonawca oprncz sanicgci zastrzeźenia, jediunezesn w wykazu, iż dane

miornuace stitnowia talemnicu jii”zeilsiebioistwa.

15. \k ykonauet tutoze niurowadzic zmiany. ucipriwki, nuodylikacje i uzunelnienia dci z!ożuuuei uit.”ny pod
warunkiem, ze /hi:iaw alan citrz\iuua pheiinie „niwmadomcuie o u9,rowadzcititi znian ui”zed Ienuunuenu

składania ofert. „owi,Woiinenie o wprowadzeniu Jnn:m ulusi być zwz.one wg takich sa:iyuh zasad. jak
składana otena tj. w soperuie odpowiednio ciznikowinej napisem ZMIANA””. knpci”ty oznaczone

_______

Rzeczpospolita

________

Unia Europejska
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„„/NIL\NA” zastana otwarte piz ()l\yieliiIlitl etery WykoIla\%cy, klei Y wplo\yidnI /!liiJIl” P° sIWlerdzeluti

)opri\ynosci procedury dokollyw1iIlja ziimiii. zoslaiia doIiczoiie do eleny.

16. Wykoii;iwc;i ilu prawo przed tlplyWenl teriuiiiti skladania oleil wycolic sic / rostepowalli lepr/cz zleżenie

li5t1Illlle1() poyi:idollliuliI. YC(IItI_ ()„cIl 5Lnlycll Ź.IsIiI i!. \Ypl(i\Yld/.l!1R ziiiiii popiwek / lapisiln Iii

kopercie „WY(”OIANII . Koperiy oznakowane w ten stRisili hudi ()tWiiriiii pierwszej kolejiiosui pil

pol\yiiI(l;eIlili )opr;l\ynt)sc osttllo\yallii Wykoiloycy (111/. /LO(lilŁiit1 Źc /hztlllyIlii olertailli. kopertY ofert
\\i\cOt\”\ylilycll nie I)iiiIa t)t\VieIlIie.

17. I)o pr;elczciii 111 PlN Wiiiosci \Vskl7Iilej w ihikuiiiciilii li zlożoiiycli lit piil\% ieiclzeiiii stiiliiuiiiia
\%lllInkii\Y tItl,ilLl \Y postcpo\yaliiu yYliiz(ililj Y \yiIUticIi innych Iii; IN. iliiawiiiliicY pi”y1iiie sieWu

kurs pihikowny przez Niodowy Huk Itulski z dnia w zczicu PtUI)0\1Iii1

IN. ( Ileutu któii lite Ile bidzie iIrn\Yiadać treyei SIWI. z zuytrzeziiireuii ur 87 ut .2 pkt UstaWy P/I
zostauui (i(Irzuconiu furt. 5) ust I pkt 2 ustawy l/M. Wszclkie nucjusIlosci oliiukc1e dotyczuce trisci zipisiuw
W SI\k/ tlati/.\ flliitil Wyj:l5IliU J /.lfllaWla)acYiii jrzeui iuuminuuu skljilujiju ulen w trybie przewidzianym W

rozdziale VII nlniejs/eu SIWI. Irzepky 3151,1w) l/I nie puz.ewuduiiu ulegIwjaeJi warunkow ndz:clenia
łiuItlOWlulIlI. W LVIII ZI)l5u)W piojeklu uflRfl%y, 10 lerni;aie u”twurcui nIcO.

XI. Miejsce i (ermil] skhid:unia i otwarci:t ofert.

I Otuie należy zIozyć w siedzibie /arn;twiajiucewu Sieć Bodawez:i Lii Lasiewiez — In%u%”lul Włókiennictwu

nI. Urzezińska 5/15. 92—103 Lwi?.. sekretariat I piętro. W Icrnnnic do dnia 10.09.2019 r. godz. 10:00.

2. t)ecydujace znaczeni dla ocein zachowania terminu skladania nici ma dnu godzina wpływu uleny ile
/.arnawiajacetu, 1 nie dala H w siania przesyłka pocztowa czy kurierski.

3. Oicna zlożoitu po LeI-minie wskazanym w rozdz.. XI. I niiiejsztj SIW/. zostanie zwrócona zgodnie z
zasadami okieslonyini win. 84 ust.? tistiwy

3. ( kwincie oluni niisL;lpi w siedzibie Zarnawiijaceeo w dnin 10.09.2019 r. o od,inie 11.0(1.

Cit Wale w ofert jest jawne.

Podezus otwarcia ulem /.aInawiajacy odczytu iniorniacje, o których ulowa wart. 56 ust. 4 ustawy 1/1”.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zunilwiajacy zuliliesc na slru)nie

iie\\li,l1t.!1!Ei.”ie iiloiiniicje (lotycz.ace

i) knoiy.jaku zaulierza przeznuczye ilu sanansowanie z;uinówiuiui,u:

h) brnu oraz adresów w ykonawcou którzy złoyyIi ntCrt\ W Leniu i lic

c) (cui\”. terminu wykin;u.u zamóW ciut. okresu U:urane;: j wautilisnU )kiuu(usei nuw:ut\cl W olcrtuc”i.

XII. Opis sposobu obliczania ceny.

W okrclu ce:lc realizacji zaiiuw unia lepr/cz wkazanuc w F<itutilunziu utenowyiiu s1ioitidziiiyuui
Wu, wzulili sliuuonsaceeu Z;ili1czniki nr I do SIWI.. łucznul ceny olenowu bruno L: realizacje przedutiotu

linii w i_II

kuczna cena oli”nowa hnuuto musi uwziilcdiiiue wszystkie koszly zw u/inc / ucalizauja przedmiotu

zlIliowienia zodnie z opisem przcdmiotti zalnowienia uuiaz. wzorem tiniowy okrcsloityiii w nnuiejszej SIWI..

3. C cny mtisz.a być: pudane i wyliczone w zaokriglenin do dwouli liuiuisc po przecinku (zasada ni kriglenia —

S należy ktuncowkc pouni uuć, powyżej rew ule 5 należy zaukritlie w 1Gw).

4. Cena uleny wnna być wyrazoua W zloiych polskich (I „LN).
5. Jez li w postepowliuiu zlożona bedzic oferta, której wybuun puiuwitlzulliy tli> powslinuu u zilluuuwualiuucw)

obuuwiizku podtikoweco zeodune Z przupisaliu o puitluiku tul lowinuw i tuslne, zalliawiajicy w celu (certy
takiej oferty ilolezy ilu) przedstaW Oiie w niej ceny milulek od Lowiriw i tisitie. kuty niualhy obowiazek
iozliezye ztiudnic z tyiii[ pizcpisitiui. W takim plzypadkLi Wykonawci. skl,idi1,ic elen, jest zobligowany

pninloniinwać zanitwiajacugi), że wybór je”o alerty hLdzie prowudziu do powaini O zaullawiapiceco
obowiazku podatko\yegy, wskizojac nazwe rodzaj uowaru, kuóreco dosluw u bcdzie prowadzuc do jego
jiowstaitir oraz wskazujic cli wtrtosc bez kwous podatku.

!!I

_______

RospoLita
IL
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XIII. opis kryteriów, któryiiii zaIiiawiaj;cy l)ędzic 5i4 kierowul pI•7.)” wyborze okrty. Wt•ii7. Z podaniem

\YiI tych kryteriów i 1)OSOhli (lCCll ofert.

Za nieMe na)korzylnits7a zostanie uznana ulena iawieniaca najkoriystniejszy bilans punktów

w kryteriach:

- Cetia (Cr) 55

— (w:ir;incja (CZ)— 21)

- Serwi%(C%)- 25

2. Opis kyicriów O(titV okity.
I )o kazdeo z kryteiiów zosl:ila piyypisana WWĘI okieslotut uchziahetu plOcenIO\YYIII.

Zamawiajacy bedzie oceli al elementy uleny odpowiadajace kryteriom, przy czym kazde knieriuni

podleeać hi,dzie ocenie punk (owej opimnLj O punhze podane ta ady pr”.yzni\ymnia punktów.

Ogolna Ocena ofermy liedzie \IiIlla punktów Lizy\kanyeli Za posiczewIne kryteria.

K=C+C • C

Sposób ok reślen in ceny:

A. Cena — CŁ—5507

Zaniawiijacy ze wszystkich Ibrmnularzy ofertowych pilyjiiiie wartość najniższa („LNY oferty jako c,3 (to
CeII hadiniej oferty.
l”unktact za cenę oferty ustalana jest w sposob nastupuacy:

CI

— xIOOpI1fxSS%
C

edzie: C1 CCIIiL

—
napi „ższ;t cciii”

c — cena Uleny IiitLiitt

B. (;iyaninej:i C — 20 °A, bcdzie punktowaiNi W Ilimstcnt41cy sposob

— okres gwarancji co naininiel ) „u—cy i więuc liii) pkt

— okres gwarancji CI nalnimael I 3— 18 m—cy 51) pki

— okrc Ewimlancji co naitimej 12 ni—cy O phi

(II lunwitu IV (Ih”r( IŁ I?ZIL%I /4/L/ac XI/IM fl”iI/U L//II//I : II(rcutL/l Iq]. 1.5 II/—tv LI /IJ j/rtćLtu/ II/I. li—16 d///

(g = ilość punktów x 20%

C. Serwis C — 25 hedzie punktowany w nastepui?cy sf10501):

— czas reakcji serwisowej na zgłoszone wady w dni robocie do 48 god,in (Ol) pkt

— czas reakcji SerWiSOWej na zgłoszone wady w dni inhoc,-e do 72 godzin 59 pkt

— czas reakcj serwkowej na zgłoszo c wady w kl I robocze kin 96 godzin 1) pkt

( ms reakcji SC%% isowej — c/ii nmeybcdny ta dotarcie do %imtwiiiiceoo Oraz rozpoczcc:c prac

diiienotcznycii lub naarilwcz\ cii od lilolilentu zelu”zeiiia wady \\ ykonawc\

C = ilość po nktów x 25%

_______

ospotita

_______



.lwiic.i 1

SIEĆ BADAWCZA %( Instytut
ŁU KASI EWI Cz Iwy Włókiennictwa VVus)

3. Piniktaula )uyyiiawalla ulernilti W poszezeeoliiycli kryteriicli hedzie lic/lilia z cltikkiditiieui dti dwóch
hucie 31% 1irieciikii Najwyża lic/ibl uitiikłiiw \yV1.Ś!3C!Y I i1kl Vi/SIL cis/L cLient,

4. Zainiiaj;ti udziel: z;iiiió -icnia \\-koii!wc\ ktńicco olciia oiLptiWiadic hedzie \tzy4kii1i W\illaŁi!lit)i)i

j”rat”tIsl.iw Olivii) W lisilwit ULI”. oriz W I\VZ I zesialiji otenion.biko ii:iikoi :ytnicIsz:i W up:irciti o
kry;ei in

5..Iezeli oc beciz:e nożii;t wyhrac li;Ljk rzytricjsze! oleiły z iiwiu liii 11Ł /C uwie lub wiecei olch rieulsiiwi
lak:,. 1:11 blaw iciw I l:iii\ch kryicriow uice!iy nin! Z;iiiiawiaicy siio:tid tych oieit (lokohia \Yyl)L)tl olchy
Z ibijil/Szi tell jeżeli JLISLII1jI ziozouc OiOIV 13 iikit”j ahilij celi, zaIli:IWiui:iCy we/Wie WykLIIŁIuYCIIn,

ktor,”c złożyli te olerly, ciii iiożcnia W tcriuiii:c uikiesionyrii pnc/ zanl:wi 4acco uiieit dodaikowyehi.

XIV. Inforni:icc o fornialnościach. jakie powinnY być dopelnioiic Pc) wyborze oferty w cclii znwarci:i
tiulOwY W sprawie Z:itllówiei)i;i pUhIiCJIICgO.

• 0,n,by cpreenLu nec \Ykonawcc pr/y podĘli ywahi 0 uillowy powi nny posiadać ze obn dokument
poluyit”idż;iiiiee ich umocowanie (III piidpis;iuia (liliowy, o ile Lii ocowinie II) ile bcd,ie wynikac

ilokLIlnetilów zał;iczonychi cm olcrty.

2. W przypadku wyboru o krty złożonej piei Wykoii;iwców wspólnie uhicajicych sIc (I Lid/jelenie
z;ImflowwfliLi Zani;iw ajacy może zaci:ić przed lawiru leni 00113W)” przedsiiw Lilia umowy rculu ace
wsjmlprimet: łych Wykonawców. liniowa tuki winna okrel;ic strony umowy, cel dziiil;iniii, spll%Ol)
wspoldziilmn:;i, zakres pnie przewidzianych clii wykimania każdemu z nich, solidarna odpowiedzi;mliiosc za
wykonanie zinulwienia, oznaczenie czasu trwania kon%orcjum (obejinujaceo okres realizacji pmzediiiiotu
zImc)wieni:l. owiiraiwjl I rekojini), wyk uczenie mołlmwoci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktomeokolwiek Z jego czloiikow do czasu wykonania zaniówienia.

3. !aware ie 1)1110W)” nastąp wg wzoru Zamawiaj acego.

XV. Wy niaga n ia dotycz e za bezpicezen in należytego wykon ali in uini Owy.

Zaiuawiaacy ile wymaga wniesienia zabezpieczenia nale,) lcc) wykonania umowy.

XVI. Istotne d l:i Nt mu postillowienIa, które zostallą wprc)wadzllne cło treści Zawieranej U iilOW W spr:iWie

z:Illluwicni;i jmuliliczoego, (ILOlmle warunki uinmowy alto, wzór umniowy, jeżeli Zainawiajacy iyyBlagil

ud Wykonawcy. alty zzin:irl z nim UIn*1W4 W sprawie zaUiOwieiii:l J)ull)IiCZile4o ii:i taLku warumik;icli.

/ir uniow\ siallow: Z:ilacznik nr 6 ch SIW/.

XVII. Pouczenie o śn,dkach ocli romly praw iicj.

- kanłeniu Wykoil.iu%ey, a takie lflieiflu liOdniIiiiowL jeżeli oni lub iiiiał interes w (i/y kiiu claniio
/ikiiii)WieilI3 oraz pouiosl lub itoze hlomnese sikndt- W WynIkO narw/cum pr/cz łaman iiiaUte() priepisoui
us!uwY „LI ir;lugtmi:t \iodki ochrony nuwiej i zewciżiane w n,”iale VI wLany I”/ł” lak dki pcislc1ll)wan

poiiiżc kwoy okme1omicj W pi%epoalcli wykomtiwczcłi wwi.ail\ehl na podstawie ni ł I tist. 8 Imsiaw y l”/P.

2. rcldki ochroli\ praWnej wobec (leloszeulla O zainowicnul: oraz SIW/ przyIuguJa rowuhez (ileuliUz!UjOI11

W pisiuilyln na Iiie. o korei mowa u art. 151 pkS cistiwy I „LI”

XYIII, K Iii nin Iii in fi mm a eyj Il do tycz: cul przelw:i ren uii: danych osobowych

I Zgodnie Z Iii. 13 osi. I i 2 iuiyporz:iclzeni;i P;iiI;imneniui I uropejskiego Rady (Ul) 2016 o7Q z diii 27
kwietnia 20l(u I. \% sprawie ochrony osiiłi Jzyczliyełl W ZWili/kLI z przetw:iiziniem (łuOiyeh osobowyili I w
Spraw IC S\\ oliodiiego przepływu takich danych orlI!. uclwlen:ui dyrektywy 95 46/W I (uigolne rozporzadzen ic

o ochronie danych) (Dz. Ucz Ul- L I 1) z 04052011Ł str. I) dalej .1(01)0”, iniorniuje, że:

RzeczpospoUta

_______

unia Europejska MPririm Peqionalny Pwwo;u -;tc. 111U



SILe BADAWCZA Instytut
Ł U K A S I E W I CZ IWY Wóknnktwa 1 VVuś)

I ) adi 1 straloren) atn/Pajta danyeh osobowych et Sieć Badawcza Lllkasiewicz — Instytut W Iókieiinictwi

i. sitdźibit w Indii, ni. i3ri.czińsk:i 5, 5

2) koniaki z itispckltiitiii t)ci)IL)I)y tI;inych esl mozIiw pod itireciu iL)Li(”iiWlOtItpI

3) PaiiL”l>in.i (lanc Osołtowc )l”zctLlr.”llw lICJI nil ?)(i(lst;l%Clc III. (I (L-t. I III. h, c) RI )IM) W CCIII iWlZtiiIliyl))

/ 1i5tt;)o”C;jnjIfl 1) [ldzCIt IW z:tIIIlwicIi:i )tlIlIlCiflC:O kk ZI”—2.o—27t 1”)

tu, y —:\yizku 7. Pl iI\VI)C ui:isadnionyii) iI)iere%eln Iu,iiiiiiratora nil )odSil\yic tit. 6 usi. I

4) olii)d)iciIll)i I”iii/Piiii (IllIycI) ost)b(l\Yyci) buda osoby LII) podiiiot\” kióryin udostcpnioni zosililit

doktitiictitaciż posiL3”OwlI oparciu (I iti. 8 01:11 ri. 16 tit. 3 ustaw\ Z tIl)l 2 st\”c?lllI 21)1)4 r.

Pruwti ?l!1)OWICII )nbliczn cl (I)i. (I. z 2017 r. poi. 57) i 2018),

5) PlIli1PalIa dane osobowe bedi ziLodlIie Z alt. 97 tist. I Lytiwy 111), przez okres 1 lt od

tinia ntkonczeiua posicpowinia ti udzielenie iniówicilia, i jetIi czas trwnnt umowy przekraczi 4 lala,

okres przecliowywiiia obejmuje cały czas li-wali ii umowy Lub W OpIrCiLI O Pnl uzasadniony interes

itłnijnistruioii.
(i) obo\yiizek podanii przez Pinii/PanI ilinych osobowych hezposrednio Puli/Pana dotyczucych jest

\y3”llii)yiclTi USIIIU”O\Y3”Ii) ok reslonym w przepisicli ustawy Pip. lwiizlnym z udziiiein w p sicitowituti O

udziclcn:e ziiinoyienit ptuhlucL;lcgo: konsck%Yeulcje ItiepotlinIa okreslon)cIi danych wyiika1 / ustawy

lip:

7) w odniesieniu do Pani/Pand danych osobowych dcuyze nie hetki pO(lejnit)Wiuie w sposób

zaulonlilyzciWany. siosowinie do uM. 11 KODO:

8) pcisiu<It 1”Uii/PiLn

na podstawie tli. I KODO prawo dostepu do danych osobowych I”iiit/I”aiiu dotycziicych;

— lii pOdSliiWie art 16 IŁOIX) praw<) (Id) sproslowu W I”ifli/ł”dlit danych osobowych

— ni podstawie IIi 18 KODO prawo ządunia od administratora osrantczenia przetwarzania daiiycIi

osobowych z zastrzeżenieni przypadków, o których ulowi w art. 18 ust. 2 KODO;

J1OIWO do wniesienia skargi do Prezesi Ur-do Ochrony t)anych Osobowych, gdy nina „ani/Pan, ze

przetwarzanie (IaIi%ch) osobowych I”ani/I”ini dotyczicych narusza przepisy 1(01)0;

h Jediiocicsiue %iec Ihudayczu Luk siewicz — Instytut \k łokieuiutictwi: pryypotiiini O C:iłacyuli ni l”auiiłI”anu

olRfl4”!aiku intormiu \jnyiil wyu i kajicyni Z ifl. 11 KOliO wislcdeiii osob lizyezn\ cli. kiorychu datie ptzckiiine

zosiuii /.anlLwlijlccnlLi W tu tiku z prowtl>-onyni postupowanienl kLóre Lalnlwt;iucy posretlnuo pozyskt

od wykonauc hioraceet, udział w postcpoytniti ch)ba ze lnu ii—losowanie co iliWilliej jedno z u\ lic/el). II

ki-ryc1i nowa u art. II ust. S KODO.

XIX Lista zalaezników.

Wyta cnione nizej zaici.niku stanowi4 integra liii cześć Specyłikucj Istotnych Warunków Zamówienia.

I. Zahacznik nr I — Wzór fonnulurza ołerty
2. /alacziitk ur 2 \k”,or t>wiatlcćeiiii <i .„3lCbliOliit warunków ijtiztilu w postepowaniu

3. !iiaczit ik tu 3 Wiór tiswttdezcnia O brikti ptidsutw do wykluczenia
4. !.aiacititk oc-l InIornlucjt na temat nijiy kapitałowej
5. 7uiicin k nr S Wykaz wykonanych (k,ta\L
6. Zalac,”uuk nr 6 Projekt tituow -

GLÓWNYS1ĘGOWY

osoba puiygotowująct specy Hkacji/ Kierownik Zttiii\tjicego

11

Fundusze R
@ Unia Europejska

_______
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I Iti.y”. LI ./i”—,<—27.

I „[CC!tC ( )Ieieiiiri

Ol I:RFA

zlo;oini W l1tIUIi\yaiHu ° 7i111Wi11ia fl iio:;rrin”citiiii.:o I.) walliPe;
iiiepi;”.tkiaczrj;teuj \\„iii;l)ii;i \Y ?it)i\CIi r(iyiilI\\;ir1oci kyoI tik,c1iyiycii lii plltli.Iylc iii. II iit. X ti.(I\\\” l””.I
Ha XIaflhI%YiSkI) IiII IXIlJaII WI;IśCfl%ONci IklJsiyC/Il)CIi \%yrIhó%y %yIóhiuI]nict.ych

N ;itwa i adres o feren ta:

nr irikst . Nr (cl . c—mail:.

Za mawiajHcy; Sicć Badawcza ŁU KASI [WICZ Instytui Wlukicnniciw.i. ni. I śl7czInskrI 5; I 5. Q2— 103 Łódz.

Oknijciuy Stanowisko (III kid;in wlaściwości :ihiisiycznych wyrobów wlókicn niczych zgodiiic z WVflia:lRidIfl

spccytik:icji is(ol.l]%cli Waninku\y /..iliitlUlLIibi Ilu naMcplIiricycil %:zirtlnk:lcli

C eiia orciy:

Xirtykri yAF trLt (c.ilkti% rit %rIiitIc hrulTti W PLN)i”iotliiteni. iiiuśi.l

I

2. 1 cmiiii reiIizrtcji: 2 flhIcHlCC OtI zawarcia UI]ItIWV

3. ()hrujcniy iw;Ii,iIicjc na okres : ii-cy

4. ()Ii.ruieniy czas re;ikcp serisouci W Cldi odzm

5. O.wiadczain/y, ze zaillicr/aIfl3 nic zaiiticrzriiily powierzyć reiIrzacIc naicpuiacycIi cześci zaint)w;ciIi:I
podwyko li IW ciiil (mi 7 wtr:t „hi li Art Ślić)

[
()pi. C/,C,Ci LJiIIhWICilćI, kLórri Wyk(liw\ycd zriiuicrźiJNizwa hhlwyktliiawcy
pĘjzrijjjii.”yyjmdwwriwyc_____________________________________________

L
.

__

.1

6. 7:ireesirowanc fla/.W\ adresy wykonawcow 35iC)LljaC3tI1 \ypoinie (w prżypiidku Wykonawców wpćIii.c
uhicajacycIi si o udzielnie 2aliiOWicnia)

7. ()wiatIcłalliąn\ . że \s iicliiilcm ubtiw r1/! int)rd1lic\ ile orzewdz.anc W dii. 13 lut” rui. 1 n)?dfliJ.ddtcili,I
l”rirlail]e:itu I urtipcjk:co I Rady (Ul.) 10 lh.fl” z dnia 27 kwietićii 2016 r. W 1”i:iWie t)t!liĄHy osób
/\ Cm) Ci W zwiaŹu Z przel war/an Ciii (Ikln\CIi t)51)llowych W spr:Iwie St%t)bOdiiei(i pi mcoh wu Ia cii

tlaiiycli oii” IIcll\lcllla (1) rckiywy 1)7 46. \ \ki)[)eC osób IimycZIIyCII, 0(1 ktiii3t li dwie oobtiwe bczpuredniii
Hi) posrctlnio itiź.yskalciii w celu uhicariiirri SiC II udzielciue ilIilscjsZc4c) zai)inwienia Oflh! zriwiliciri I rcalrf-aci

umowy o udzielenie zaiuowiei Ilu.

=fste

______

Rzeczpospolita
L-

Uniap W



H. \kccjLIjeI11y MOCk( tII1lO\Y (ZdhicZiiLk liC) dO S\YZ) oiai wlrLllIki spcliiieiiia wiadciciiia okresione titcia

spccyłiIicji isioliiycli \y31lIflkÓW” zII11o\yicuia.

\„ przypadku wyboru I1LIWIj titeiIy, ObOwiflZt4ClllY ac do zawarcit umowy in okicśloiiycli w projekcic
uIllo\yy \yarLlnkiIcIl, \Y lliiCSCII lcriiiiiiic \YYzliicZOiiyiii I)rz/ LIIl1l\yiajIccO.

7iIacndkniiddoiinirjzijolryi;

I

flhiCJSC(flYOSĆ i WILI Iodpisy OSOb uprawnionych

do rcprczcilhicj i Wykonawcy

OftiI:i n”nżr I C „lĘtr?iLILtIIl:I II:, fnriiinl;.r,:ich prnoInw;iiiwIi lir/cz WykOIltWCę! „rt/ w fl,riiiic sptliiii1ictj fl3Ph(flLi sprcylikicii.
\;iItży (I(tI:t,.% 1y%,%ILic tąI:!c,IIiLi WYllliIg:IIlI U .%J)cc IiI:icii.

priy,iailku, „iJ /:iI:ttiiik lit tI..I c/ y3I it”awt, nalc) „I;I1)i:lĆ li;. iihn „ilir tltilyt,i”

OJqIfly .——

_______

M
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piec”iki lniiiy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(mk+f;uuwos:). dnia r.

(prdpi)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale V.1 .2) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia polegam na zasobach nastepującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie

(wskazm pudrnh g I ok eshc odpowudn; :akre dki y;skaz,n :;o ;udrniotu).

(wiejscowosć, dnia r.

L_H
05P0

IL



(podpi)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie ntormacje podane w powyzszych oświadczeniach sa aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomościa konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość). dnia r.

(;„odprs)

______

RpospoLiIa

______
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picczwLi 11111y

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

(mhfccwosć). dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać mHjwq zastosoyyrnie podsiwiu wyktuczenia hposród wymienionych

art 24 usŁ 1 pkt 13-14, 16-20 usrawy Jednocześnie oświadczam, że w zwiazku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miojscowosć), dnia r.

kodois)

_______

RzeaospoWa

_______

unFuropejska



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powoluje się w niniejszym postępowaniu, tj:

(podać pełrh naw/ł.”n,e. ndns. „i tite W Nhfe1!1OŚ: ocipocimioni Nfp/PESEL. KRsIcnnG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzeIenie zamówienia.

(ni.scowość). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że W stosunku do następującegotych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami (podać

pełną nazwy/firmę, adrns, a takie w zah?zności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mIrjsfltyosc). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane W powyższych oświadczeniach są aktualne

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacjj.

(miijscowosj. dnia r.

(podpis)

_______ ________

un?:
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picc/ikI lniiiy

OŚ W 1,4 DCZ[ NIE

— oswia(Iczamy, że nie należyniy (to 1tipy kapiLalowet, o k(ćitj mowa w art. 24 ust. I pkl 23 uawy Prawo
Zamówień Publicznych (I)z.. U. z 20 5 r. poz 2164 ze zmii.), Ii. W rozumieniu UStaWY z dnia Ib Inteo 2007 r. o

ochronie konkuleitcl i konsumentów (1)7. U. z 201 5
.„ 1)07. I 84)

— (flWHI(lCłiLI]]Y, nalcżyniy (10 (Li saniel rupy kapiLiłowej, O której mowa w mit. 24 usL I pkt 23 utiwy Prawo
ianińwien I”ublicznycli, tj. W rozumieniu uslawy z. dnia 6 ltiteo 2007 r. o ocimroimie konkuicucji i komisumucutów

(Dz. Li. z2015 I.. poz. 181). co iodmnioty wylilleilione poni ej (należy podac nazwy adresy siedzib)*:

r.

*
— Ii!COOIIOW icdtit skreiić

18

podpis <isoliy upowa?mm joimej do
reprezeiihmwii1 ma wykonawcy

Fundusze
Europejskie
PrDqrdm fleqicndirly

Rzecz pos po Lita
PoLska

(5) Unia Europejska
Europejski r liii)

P iWi L łi •ij•,Dr•..ijfliijo



ZilncziUk ii 5 do si\yz K.F ZP2.3627lO

\k”ykaz wy konanych dosut\y

\Vjitoc hI1JUt) .

I 3ryecln i ni (l()Si iwy Dala wykoiian in Od biorca po(wie rdza cy
Lp - dosiawy A -

ittleiy e wy konano

Do każdej dostawy wyrn jen ionej w wykazie należy dol;i czyć iJ owody okrcślaj:?ce, czy dostawy te zosIa ly

wykonane iy sposób należyty

(in/j.ouośi 1, (ln!a f.

(1”odpi)

_______

Unia Europejska M
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Inuuowa nr Ki/Zi” 237-27/19

d”,a\yal”l.i \Y (10111 r. W \yyulikIi posicpowania O u(lzIt:It”iiiL 71111(iWiCliHi pi.1111iez11e2() ilu

Sta flOl%iSk() (1(1 I)I(hlil nIaśehyości akiisIYcZiiyeIi iyyrobńiy yIókieii iiie”1,3CIi zakol)czt)iieŁl) wyboi”eiu
pr”z ZIini:l\yi lCeo (IIŁ”i”iy WykOula\yCy, W Ir\4)Ii” przetru nicoei:imczlulee() O \y:urtosci lit” r/e r;lcznjcc
równow;irlliści kwot okre\Ionycli na podst:i\ie iii, I ust. 8 tistawy z dnia 29 stycznia 2004 r. lijwo zaiilón cn
ptiblicziiycli ( PZP).

Ii cd z y

Sieć Radawcti LU KASI EW ICZ — Instytut Wióldenti k(wa, nstytutciii badawczym z siedziba w Łodzi ( adres:
2I03 I „ódż, ni. Br,ciii”iska 5. 15) wpisanyiui do „cjctrLl przedsichiticow puowad,oiicio przez Sad Reiouiowy dla
Łodzi—Si”ódinicscia y Łodzi XX Wydzial Gospodarczy KRS pod nnincrt”ni: 0000043804, NIP: I”L:72-l—t)00—0b—
64. ke,oii: 000050239

zwiiulyIfl daicj ..Zamawi;ijacyin”, reprezentowanym przez.

I ) dr inż. T nasza („ziujkowskieRo — Dyrckiora

2) m,r I lanne I its7k iewicz — ( Iowiia%) KsIceo\yceo

Z SiedZiba W Nil””
zwanym/a diile „„Wykonawca””, i”eprezcntowanym/a piecz:

1)

2)

Lno\Y L\,”.lcdIui;I \yyn!k ptisicI)(i%iiIiliI (ipafleŁo O prztpiy al. N tislawy Prawo /Irnoaien publicznych z diia
lyeznia 2004 r. n.p.t.p.). itoca kioreuo wyloniono Wykoniiwce.

I. Iizediiuoicin uniowy „je”.l Staulnw”i%ko (10 b;icl:iń wIasciwoNci :lLlis(yczn%cIi w%robów W Iókienniczych
//tidr]ie Z wyiilOiitIfli Ja% iru\.:lli W iecyIititci isltIinyeil flaruuikOw Zallil Wieilla uraz otcrcic.

2. Wyknutwct iiislalnjc” tiotarc”z.one tirzatlieiiie W iiliCSLU wska,,uiiyni przez Zon iw Iaceeo. W budynku pr/v
nI. (Iańskie 118 w Łodzi, dokoiitiie iuwi I3iCi”\y5ze40 OiOcIJOInil.”OUI oraz przepiowidza stkoleiiie
pr:icown ków Ztin;twiijaceto w zakresie obsIu i ckspioatacj tirzid,enia w wymiarze 5 ouIziui. Szkolenie
litisi ?OsIić potwierdzone wiadectweiu,.

3. Wykonawca wraz z urzadzcnieii, dostai”cza eLO i ust rukcje ObsItjLi w jezyku polsk in oraz instrukcje HI II” \4

jezykii polskim ciniz lilie dokuiiieiity wynhiwIile eliarikteiystyka przediuiotti zuiiiuieuiii.
4. Wykonawca zObO4Iii”JuIC SIC Sj)CIiliU świadczenie [wdee przednioteit umowy w lerininie 2 miesiey od

zLwarcii umowy.

3
I. Str0:1% usuilaji. że cena umowy HI cuIkowi:i wurtose ln”iiitt

tInwin ) ZaWieriici

1Al”.
2, LiiiiIi nastili 30 dni od tliiii W st:twlcnia I,lkLLIr\ i”i konto \\k,z:lnc ni Il!!urze.

3, IKLLOV Inc iiiyesy OC W li,nn:c L”Ickti”oiIiC/nCi i::i ld LHlltlI eak(tir\:.”I 4 lodzpl
4. !:tu”iiwtjuc- osn itdcni, że jeL pI:itn:hicm juiditku od Wfl-:trow i 05mL. tlprilwnionVtil ulo odbioru takiui”y

y.4I.
5. I”zylywuiy protokol otlbioi”ti 2reIIlizo\ytne/o s\yiidczeuia uiilo\4ne,0 esl 1Rid5t\Y di \4”)sti\YieniIl Łtktury.

________

uniu;r:?a M



I. iIIiiI\y[4ac3” tlokiiiia proIokol;iriico ticlbioiii IUIlc.\”teY() \Y\ Loitaiiia )I/L(lIiiItltLl ilIIiti\yIeIIia,

1. ()dbór zoskiiiie dokonany komisyjnie i stw!erdzOIl\ prolokolelil zdawczo—odbiorczyni.

I. Wykonawca nji;eja w;IIInuji lii okres ........ Ili—Cy na irztdiiiiol zImlwieIIi „ Z;Ilii wr;ijacY ile

„tdnycIi LosztÓ\y jyl;;z:IIi\ uli / I1.Ill;lw,illY lw;Ir.Iiicyiny:lli. Czas trw.lll.;I LW.lI.IIlCji wydłiiiwiy •Iua

aLltoI1lIyczn.e O iI(l diu kalendaztnyycIi. l-ioie 1411 yna oI dnia ?sloszt-IIi;I widy dl) 111151 uj sktiietzne:.w

tlstlii lei;

2. Wykonawca ZapeWilia reakcje serWisowa w czasie ............ .„odz. 1 do konca Iulstcpiwo dnia iohoczeso od

mollieiltij zr”lc)szeiila wady iiy.ez Z;II11llwi;i;leta W loriiiie taksowej lub dnua elektroniczna. nl;i lilliSi

zostać LIstIllicta W ciasu 14 (III) od dilla jl zeloszenni. Zadanie tlsllnlcria wady prieshiiie droi laksow;l lub

elekimiiiczn;i, /slIil;IwHIjacy Illezwioc/Ilie potwierdzi przesyl;ijiic je Wykonawcy liii lisillie W IOIIIiiC listu

plecnu:o. W „rzypadku. ijy wada nie 1)10/e zosl;iu iisunielii W urmiluc 14 dni od dnia i”Ioszenia

Wykonawca zapiel karu unniwn; okrcsloiia w ( usł. I uL. u).

3. \Yykun;nyca p011051 odpowiudii;iliiosc Za dz;tl;inie osóli niccieli. którym powierzy wykonanIe (lOsi;Iwy (a.zp/y

hn :osIro;i” uspinki u J1tiyluIIAz ć/l łci”ko;nni”ićz ts(I”p;:Lllid:t Ii” Q/Illit :aI;IILD;I /„c.)fl”rcP:tIltI. :otzzoitzcnnJ

poć/III koiic;u”con; ).

I . Za niewykonanie lub nien;ilezyie wykonanie umowy Wykonawca niplaci kary umowne w wysokości

a) za odstipienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci Ii % w;Irłosci umowy brutto okrusltine W

3 Ust. LI mowy
b) ni opo?nlun W W realizacl zobnWIaZltIiia uaioWl)eo (iodnie z 2 pkt 4) 0.5 9 wartosci uiuow .„ brutto

okresionej w $ 3 List. I Uilmwy. za kady dz;en opoznicnia. nie wiecej niż 5 Warłosci UlliOwy brLIiIt)

ok reslunej w 3 usł. I Uli 0W -

c) za O1lO7fliCfliC W usuniecl it wady (7LO(li1 te z. 5 pkt 2) 0,5 wafloscl tiiowy brutto okreslonej w 3

ust. I urnowy, za każdy (Izieli opózit cna, nie Wiucej niż I S % wartosc I urnowy brutto okresloiiel w 3

ust. I iii nowy.

2. Zastrjczone kary tliflOlVl)C 111C W”yI.tciiIUi ()C)pOWW(I/!ii)nI)5C) Wykonawcy i;i zasadach omInych, cieli

\y\si)k(1sC szkO(l\ spowodowaliLi iiu U,/xlliCl1I postulowleil unlowli\-uh wiek mciv wysokoc ?-aslrźezimel

kary tiiiiowiiej.

I. L)o olIl;t\yi;InilI 5flt%Y z\yn!7:Inycll z realizacja nililciszej umowy upowil/ilia Nie: ze slroiiy Zaluawlajaceo

lei lir kIksu

e—mail ze strony \k ykonawcy

tel nr kiksu
e— ntail

2. 71ii;lll;l inlorI]lilujl W?ylllleIiI()flVcli y ilnics/.yni l11r;1prIlie %%ylltli;I piseu1neĘć) po\yiadonlienia pl;ukIIł.ane10

sI run u

I. Wszelkie zniiany Iliniejszej IIIIIOW\ wy!llaŁwja torllly pisemntj pod ry1.oltIll iliewaznusci.

2. Stroiiy przewidupt niożliwosć dokonxwauia zmian w umowie. !lniana tiniowy dopuszczalna bedzie w

graliIcicii wyzisienmycli pr”.epami PZl”, w tylu trlykul 144 LIst. I l”ZP oraz okrcsionyeh w niniejszej

iw IOW;e.

3. I weniualiie 51)01V WynikaIace Z ninieiszej ullwwy 0sr/yr: Sad lriujsca siedziby Iiislytnlu Wiókiellllictw;l.

4. \k spriwsicii nic ure1uloWslllycll poI;inowcntini tlili luis/uj t1l]i0Wy maja nLstOsoW,ln W pr/episy ust; iwy

„rawo 7,IillOU ell publicznych i kodeksu cywiIneo.

1)

1. Umowa obowiazuje od (liua podpisania.

2. Unww;i zostala sporntdzomi w trzccki e/eluplarzach. jednym dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiaiceo.

ZA MAWIAJĄCY WYKONAWCA

Rzeczpospolila

________
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