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Godziny pracy, od poiicdziałku do pi:itkti, od 7.3(1 do 5.30.

I. Iii formacje ogólne

• \V postepownun o udzielenie :„ainoyienia komunikacja miedzy Zainawi;ijiicyiii

1 \Vykon;iwcam i odhywa sic elekronicznie przy tizyciu mini Portalu htW://nuwiRri:ilJiJ.JL yjjJ • cPUAI”ii

)ti:1u;ip.gyj1U3isjpJlrtal pid adresem skrzynki: /IW—Lcdi/SkrytkaESP

2. We wszelk ej korespondenci i zwiazanu Z TU niejszym poWpowanicm Zamawiajacy i Wykonawcy posIuupi

sit nUmerem OiiOs/CnhI (Ii 1) lub II) poskpm%IIl:t). Otul. oznac/tilicni IJ0tCP0X%1i11it [Jr/CZ

/_;ilnaXyi;Ijaueno: K.i/!l23o—24/l4.

3. Wykonawca zLm icr/:iktcy XX zic udiial w poswpowaniu <„ udzielenie /.iinIowieni;I puhiiczneĘo IJIUSi

posiadać konto na ePUAI”. Wykonawca posiadaiacy konw na ei”UAI” ma dostcp do tbrmultirzy: złożenia,

zmiany, wycofania oferty liii) wniosku oraz (10 Iornwiarza do ko niuiiikacj i.

4. Wynntanw techniczne i olCtllizacyine wyyJanizt i <ićibienini.i dokuinentow elektronicznych,

elektronicznych kopii dokuinentow i oswiadczen Gnił. inlormacj i przekazywanych przy ich uyciu opisane

zostały w Reul;iiuiiiie korzystania z wniPorlalu oraz ReiuJainin;e ePLIAI”.

5. Maksyiualiiy mzlniar plikow prytsyliiiyąli za posredictXX”cni dedykowanych tiJitllulai/\” do: złozeflia.

zmiany, wycofania uleny lub wniosku oraz (10 koritunik.wji wynosi ISO MIŚ.

6. Za dale przekazania olcrty, witioskow, zawiatlomien. (lokullientów elektronicznych, oswiadczeo lub

citktioiiicniycli kopii dokumentów lub oy.:iadczeii („raz inncli ntonii;tci piz linhe sc diw ich

triekiii.aiiti eł”UAP.

7. Identykkaior poswpowania i klucz publiczny dla danen poskpow.nia O udzielenie zainowieni:I (Iosl(pne sa

mi Ltch mi y,;yM,ci fiOy/( /?OhI”ĆU! na nunil”ort,ibu oraz w SIWZ.

8. Ijok uiaenty elektroniczne. oswiadczeii:.i lub elektroniczne kopie dokumentów lub oKwiadczen sk l;idane

przez Wykonawce za posiednictwein For nularza do koitinitikacji jako zalaczniki. Zainawiaiacy dopuszcnt

równ Cz moA iwosu sk I;id;m la dokumeniow elektronicznych, ośw iadczcii lub elektronicznych kopii

dokunientow lub oswiadcyeii za poiioc poczt elektioiiiciiicj, iii adres caiail: z:imowłcnia., !\X .iudś.pI

8p0:”olJ sporzadzeiii.t doku; neuuiw elekiromcynych. o.u idczch mb elektron;cznycl; kopi <lokuineniow lub

oświadczen musi hyc zLodrIy Z wyniaeaniani i określonymi w nozporzadzeniu Prezesa Rady M inistrow z dnia

27 czerw ca 20? 7 r. XX sprawie u/yciii srodkow kinnunih;icj i elekinosiicznc1 w postcpowaniu O udzielene

zamowicnia piihlicyiwio <raz udosiconiania i przechowywania dokumentów clektroniczi;\ cli 01(1;

Ioz/;ocuć/:enlu Mp,,XOu Rcu”ojs Z </1ml 2(1 I/pez 20/o t. Ii .<pflhiI/t” I0±(IJĆJ)i” (JOAIIUICI)IOII, juku/i mc:;”

—
ZUfl lilii „/0/c,< 1” (1; / ij : „A 11ml I”i 1” li” fl OShy)0 U un/ii (1 tubieź II/c ZUIII0 ii”tc „I i/u.

9, kazdorazowo jeśli w ninicjzei SlWZ jest lilowa o opatrzeniu iodpcs:uiiu dokunieutu wi:idczeziia

kwalitkow,ii;yi;t podJllseln eleklroiiic!n) Ii), Zaniawiajacy w\iiJa3:i wy kw:il;Ikowaiiy podpis clckron;c,i”y

wystawiony był przez dosiawce kwalilikowanej tlsiui1i ziuż;oua bedace2o podmiotem swiadc”nieym uslugi

ceri\ikacyjllc — f)t)dJ)i eIt”kinoiuezii\_ sneh;liici:cce wymow beynieezeńsiwa okrcsltme XV tisl:iwie Z (11151 S

wrzesnia 201 r. ti ultwiiclt zaukojia oraz dcntylikacji elektronicznej (Dz. (J. z 2016 r. POz. 1579 ze /n.).

IQ. ZalmLwlajacy wyznacza liastepuiace osoli) <ho kontaktu z W\ konawcaoti: l”aaiiha;t Maletozata l”iotrowsk:i.

Michał Kołakowski email: zaniowieliiaw w.lodrpl
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II. 1 ryli „idijcleiii, „.1iil]OlYiCIii;I.

Niniejsze polepowaiiie prowadzone jest w (rybie pi zelaPil nieo”raiiiczoI1eio IW p dsr;we art. 39 i ii;ist.
ustawy z diii;, stycznia 2001 r. Prawo Zaitiuwień Publicznych ?walwj dalc Lisi;iw;i P/I” on,, aktów
\yykoi)a\yczycIi wydanytli ita cl IOLkIIwIL.

2. W ;akrcsie nicjir!uIow;lny ni iiI];(3,Y: j1ccYk5i(ji Istotnych W;ini”ików IIi1ó\yicni;l. ;\%aIi;i daIc
•.SIW/, /;istosowaiiic iittja przepisy iiiawy „LP.

3. W;iitości z;lluo\yieIua przekiicza ró\yIio\y;Irtosci k\yoly okleloiicl irzcps;icli \yykon;i\yczych yyd;iitycIi
liii p(l(t5taytettI. I tist. X (ISta\yy P/l”.

III. Opis priedrniotn zaInowieiii;I.

I. Przcdiiiiotein z;,iiióyieiu;i jest dosi;l\ya iyłókniny PES wytworzonej rnetod;l iĘlo%yani1I wodiico o
i)ar:inttliiieIi:

1.1 — Ili;Isa powierzeli iiiowa 38 4 wn?
— rit l)OSć 0,45 (1,60 ni iii

— wytrzyniakiść iia I(iZCiąlfliC wi,Iliiź 80 N/5 cm
- wydłużenie w7tlędIle wtdlnzne 10%
— szerokość od 900 111111 cm 2 000 mm
- ilość: 175 000 kj

1.2 iii;isii powierzchniowa od 30 do 100 Wrn2
— pozostałe parztiiic(ry wedhii kart kitaIoiowychi dost;iwcy
— ilość: 15 000 k

Laczna ilość: 19(1 000 k

Tcriiiiii reaIzafl sukcc wnyclt tlosl;iw nic nicx”c być dhiżiy nit 14 (liii (1(1 LhLIy zioztiiia zamówciii;i.
Warunki pl;itnosct W Icnninw: imnii,iuin 30 dni i nie dłnżej niż 60 diii od daty wystawiciii;i faktury

liii L\Y ; 4; I cc it LI

Do każdej dos(aw\ należy c1ol;czyć ytitlyctwo jakości/atest liii) dokument polwierdzajcy
posiadaii je Syslc in u Za pewit ich in Ja kości

\\ ykon;iwc;, zOhOWia/;ll)y ici zrealizować 7;mion tow n;, ntsad;ich i w;trtinkitch opisanych we wiorze
tIIflciWy st;inOwi;icynI Zal:jcznik nr Sdo SRV/.

2. Kod (l”V i,I;iZ NOIDcnk)IInr;I spohitcio X)owitika /amowicil: 30.50.00.0(1—7 Wyroby włókiennicze.
. /;im;iwi;ijauy nie tiopuszcza no?Iiwoci sklad;inia ulen cześciowych.

4. /aniawiai;iuy nie dopuszcza iiiculjwcikci sld;,d iiii;i okn w;tri;uitowych.
„. /.;trIl;i\yI;ij;ice nie j)rie%Vihluje iiioihiwwci ntlz;ełcIile Zaninu cli. kioryehi mow;, W 111. 67 ust. I pkt 7

ListiI\Vy

IV. Termin wykon;, nin za niówien in.

/;inlawiaj;icy \yVl11;ia rc;ihzaici zillniiw:ęni;i \ tcritriiic 12 inksiecy hiczac od (!;liy ziluirela (liliowy.

V. %arunki udzhilti 4V IJOStWo%9;ilIi.

I O udzielen e /amnWielthL Iti0a uli u;ic sic W ykonawcy, którzy:
1) nic podieaja wykIuezeiiiu
2) spelni;ija warunki udziału w p(lstjM)waItlu dotyczace:

;i) kol1j”ciclKJ lub uiImI%Iilcu tli> pr \4k)zciia okrclont-j dzLiiiioci zawodow I. o le wyub;i ho
odrcbitych pr/c pisow:
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„(.liii,i%”IiiCY ile sta%l;I \yarlIllktI W l\ li zikresit

li) syt ici ekuzi tiliezliel III ln);iiiintel

Zliia\yiajcy lic shi\Y1i \yartilikt, \y (YIIi zakrcie

c) z(IOlilOhCi Iceliiiicziiei liii, za\yodo\yej:

\Yykiiiia\ye”. spcliii wiiiiiiick eżeli wek;izt. .c W okre”ie ost;iliiicli irzech lat przed iiplyweiii teriiiiiiii

skIdaiiii oleti. i cli i,kres prowadciiii dzilinoci est kióts,”y— w tym okresie, wyk(ililI W

przypicikti wiidczcn okresowych Lit) cia”lycli rownic!. wykonywaiiyeh) mielN cie co liapilniej I

d1isiiwc Wlókniiiy I”ES o iytrtiici co najmniej 3W) 000 z) l,ruwi.

(l)o /ir7L”hL:L”uhil tlij PLN liUkci iisk(cgIlL; li” i/ohz;nu”ii;cii/z :hi:o,ziL-/z lici /uiiit;intil?ii” .ypi/”liwlw

i”iuzcilXiiii tiLio/zą ii poskyciIl”iuhiu. nlPil_0li / li iil/ulckh /lozic/! uj: PLN, ZiiJliiiitclJiiL I JIIH7ItIk

hii kurs pw //X oi c u; pr:e: Ni troi/0111 Bi ziM P1 tJyk / : In/cz u s.;Ct e/U posl pult jutu,).

1. ZniawiLaey noże, na każdym etapie postcpowaiiii, uznać. ze Wykonawca lic po.iada wynianycli

zijoinosci. ;ceii zau)lzowanie zaobów technicznych liii, riwodowycli Wykonawcy w noc

przetiewzięcIl cospolircze Wykonawcy moze nieć ieritywny wplyw iii rCiI Izlc ZI!UÓWiCTIII.

3. Wykonawca może w celu potwierdzeni spełniania wannikuw, o których nowa w rozdz. V. I 2 h—c)

niiiieszcj SIWZ w stcstiwnyeii 5\”LLiiCjiŁeli Lici! w odiiiesieniti hi konkretiieo z riiówictit. Lii) CCII CZesci.

polce:ic iii zdolnnsciich technicznych ILit” ziwodowych lub syIIiici tilitnowci lub ckonoinicziicj innych

podriiiotow, iiiezaic,iiie od cliiniktcru piawliego łiczicych O illitu stostilikow pniwnycli.

1. Zaniawiacy jctliioezenie inlonnuje, z.stosowna sytuacla”” O kiórej ulowa w rozdz. V. 3) niniejszej SIWZ

\yV5tiii wy lacznie w przypadku kiedy:

I ) Wykonawci, kióry piiłeci ni zdolnościichu lub sytuicji innych podmiotów udowodni /iilnaWI;iiaccfltLi.

ze reałizuic ztm(iwienic. bedzic dy”ponowi) niezbcdnym: zIst)builii hel) pOLhIJiJOII”W w

szczeeśilnoŃci przedstawiujic zohowiizi,iie tych podmiotów (10 oddania mu (10 dyspozycji

niezbcdnych zasobów na polizeby ieałizitji zumowienia.

2) Liiuiawiiiicy oceni, czy tidostepncine wykonawcy przez unie podmioty ;„dołnoici techniczne html,

ziwotłowe lub mcli ytuaciu li:itisowi ni” ekonoiimiczn;i. p zwali 1:1 wykazinie pr7ez w\ konawce

spclniuni warunków udziahu w postęmwiiuiu oraz iliada. czy nie zicluodni wobec lei

ptKlniiotll podstawy wykluczenia, ci kloryelu mowa wart. 24 ust. pkt 13 22. art. 24 ust. 5 pkt 8

tisiiW1

3) W odniesieniu (10 wirtinkow domyczicycli wyks,tałceiiii. kwililikaci nmwocłowycli lub closw tuczenia.

%Vykoimayey nioi połecuc na zdołrnceiich irinydi podącimotow, esu podtitioty te 2relliłtpii rybozy

budo\yliimie lub usloei do rcahizaci których te zdolnoei Sa wy”nmaLane.

5. \Vykon,nycy 110111 wspólnie tihiecić sic o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy

ust nt\\i.i pcłnoruocniki do rc1iiezenowmniL cłu U i(islcpO\Yil]it[ ci tRltieleiiic ziilil0W!elilI lIlio

re1”rezento%iIiia U poskuio%yani[I I ł;iwamcii Uli(iUy W „j)rnyic zInu(wiuni.L l”tihhic7i1et. l”chrioinuuniuiwo

pod ryLioiern nie\yaznoci V plisie clekiroiiicziiej, uiiiti1oiit” kwilibkowanym podliisciim elcklromiieznyni

należy dolaezyć do olerl\ . Zamawiaicy dopuszcza zlozeaic clekiioiiicinej kopii pelnoniocnictw”a

iioswiicłczoiic przez noiiriusni k wili?ikowanymn podpisem cicklronlezn\ m. J )ikumcui ( limb dokument y)

zawierilicy ustimliowienie pełnonuociiikzu musi łosic Aozoiiy wraz z oleili W oddzielnym pliku. w poiici

elekiromi(czmicj opatrzoileł kwclilikowimiynm io(lliiselli ełecuoiiieyiiyni. a fliistephiie wraz z plizunui

smanowiacymi cilerte skompresowam iy do jednego pliku irchiwuni (ZII”).

6. W przypadku Wykonawców wspoluuie ubie!.iii;ieyeli się o udzielenie zimowlenil, warunki okresione w

mizd,.k. I. 2) lit. c inui 5CliiiR co miiijmnmiie eden Wykonawci saniodzielnic lub wszyM:y \\ykoiiawcy

licznie.

Yii. Wykluczenie Wykonawcy mi podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.

ZtnlawiamcN przewdujc wykluczenie Wykonawcy a;i podsiwic art. 24 ust. S ;„ki 8 uscuwy J!]”

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzajmcycli spełnianie warunków udziału W

oraz brak podst ;iiy wyki uczenia.

Do olery kody \\ ykom,w”cL milusi doIic,yc aktuanc ni dzien skłidina olert cmswiidezcnie W tarnce

jednoiticzo euiopejskicgo dokiiniciitu /1010w IcnhL (ił (iii) ‚ sporziidiciiic:o według wzoru słiti(łirdOwehlO

lnrrhi1Iiar/L okresloneco ro/porzącłzeniemii wykonawciyin Komisji Luroicjskie, w zakresie wskazanym \y

%IWZ (7,ilicznik ur 2). inIornitje zawarte w ww ilokumejucie i,ccli st;niow” wsiepne potwierilzenie, ze

wykonawca nie podlezi wykluczeniu oraz pcłnii w,irunki udziału w potepowaniu. Intrukcji wypełniania
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iI(lkLliiieiiItl /.I1i1i!t4L SIC 114 4ltiIllC IIIj1 :WWWtlt):fl\ 11l: iŁlt.i(.[-k•H..TiIL!!.titH . V4 I
- II I )„—l PI )jkIt. ktckttui e/ue i%l ze /ic do \Y) pel nenia tLI)! esu do-iepiue poit adycscny

trl)pi.liI!royI]l/i(iol(tIliI1i(s/L-spiI!LIlL-J”iiuH yt
I )! ii4ltł\ /I(i”Y( Y iii5iit i ilLkii(iil]i7liL] 3!niir/nL-j kwliIik\yaiuyn Jitkipisculi U liLii ulicznym

! L/III
2. \V przypzidk tu -jutiluie ti tihici Li sC O LJliitW CUIC W/Cz \kykuiawctw. J LI)! k lIda k. idy z

\y)”koiui\Yci)\Y \ySpt)lIlie IuhieLajacyciu li. O tiuiió\yieuue. Nalezy c pI/eShlć ZĘOdIUC Z zisaiI tiuti okreslouuynu
\Y „uLi . ( )5\yuiIdC/LnHl IL Ii]iIII poł\yierdzilć spelnianic warunków ndziilu w posIcI)owiiiuin, brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktdryiuu kizdy z wykonawców wykaztiie spełnianie \ytrturuków udziału
W )uustcp(uUaniu, lirik l11IS1il\\ wykluczenia.

3 \\ ykona wc;i. kt(uIV i.iiiu er/I pti\Yicrzyc Uyk(llhlnic C/CSU ziilit1UIcIiflI p(l(lflykOiui\YcOln, W cclii wykazani;
braku istnienia wobec nieb podstaw wykluczenia z udziału W postcpnw;Inin składu JLI)Z.

1. Wykonawca, który powoluje sic na zasoby innych podmiotów. w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz speln ii-nin — W zakresie. w aLin poyoltue sic nn ich zasoby — witnlnkow
udziału w poslcpowantu składa il I.)! dla każdego z tych podmiotow.

5. Uswi;idczcnia podmiotów sk ładajuicych ntcric wspołuuie. podwykouuawcow oraz podutuuotow
udosłcpniuijacyclt potencial składane lormularzu JI 1)! powinny nieć brnie dokumentu elektronicznego,
pdpisanew kwaltfikow.inym podpisem elektroniczsiyin przsz k;użdcuio z n cli, ut nastpiuie należy je wraz z
plikami słuinowiacymu olertc skomprcsowac do jednego pliko archiwum (ZIP).

6. Zamawiajacy (Iopnszcz1 iuistcpuj;tcy łormat piyesylutnych danych.. pdt. .doc. .docx.. .rtf,.xps, .odt
7. Wykonawca wypelnia J I DZ. Iworzac dokunieut elektroniczny. Może korzystać z nam7cdzia l-.Sl”l) (Serwis

utuożliwuajacy wypełnienie i ponowne wykorzystanie 1511) dostępny ta stronie
iuimps:Ucc.ctunp;i.cui/ttR/cspd/t7Iicr?Liiie Ul) lub innych dostcpnych iiarzcdzi lub (uprot!ruurumowutniuu. które
uniozliwiaiui wypclniciiie J I Ii/. i Litwor/cli uc dtukurncntu elektronicznego. w iediuym Z WW. t(unnalt)w, przy
czym znlcca sic stosowanie forniatuu .pdl. Zuuleca sic stosowanie wurzcdzia I SPD.

X. Jednolity dokument przygotowany wsł9pnie pl/cz Z;umawiuijuiccgo (lin przedmiotowego poswpowan ja (w
Ibrnuacie xntl

— do zaimportowiunia w serwisie Fel-SPD) jest dostcpny min stronie internetowej
/aniawi;ujacco w miejscu zwuieszczcnia niniejszej SIW/..

Q. Zainutwiajujcy informnje, że Instrukcja wypełniaiuia JEDZ jest dostępna na stronic Urzędu Zamówień
Publicznych pud linkiem: lii ips:/Iwnw .uup.toy.plI uluut :u/asset,iptlt tile/Ot) 15/32415/I rusi r3j;l—
W%lWluuiaIflul—JEP/.—ESl”i).I)di

iO.Z;uiiuiwiuijuicy przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonuuwec, którego otertui została nuliwyżei
oceniona. cło zlozenia W wyżnult/ouiylui, n,c króiiytn ni 10 diii. leuiniii;e uisłtmaliiytli liii dzień zlozenia
nastcpujacych oswmadczcn lub dokumentów:

I ) inłnrmuicm z. krajowego l{ejcsl ru karnego w zakresie okrcłonyrn w art. 24 ust. I pkt 13, 14 i 2 I ustawy.
wysiawionei nie wcześniej iii;. Ci nhieskcy przed upływem term nn sk adama ulen

zutswiailczen hi wijse iwcgo umumezeliuikui urzedu skarbowego potwierclzujaceeo. że wykonawca nic zilcc: I z.
opl,icutiuicni podutikuw”, Wystuiwiollego lIC (zesnWj n3 iui:esiacc przed upływem terminu sklutdania oL”rt
lub iinceo ciokunieiuto uolwierdzuiucego. że wykonawca /uuwari porcuzulnienie z U iuhciwyln orcutiue;uu
podaikowyuut W sprawie spłat tych uu,lcżmrci wraz z ewentualnymi odseikuoui ulu grzywnutmni, w
szczegolniuści uzyskał przewidziane prawem zwoiiu icnie, odroczenie uiu rozkuzenie na raty zaległych
płatności nI, wstrzymanie w całości \V% konania decyyi włuucuwcgo organu:
3) z.iswiadc,cnua właściwej terenowej jcdutostk i oreaninucyjnej lak adn Lihezpieczen Stolecznyeh lub Kasy
l(otruiczceo Ubezpucezeiriu \poIccztuceo albo inuucgo thukutuuenhi powicrdzaaecgo, ze Wykonawca ue
zalecut z opłuicaruicnu skladek uua obezpieczenia społeczne lub zdrowol ric, wystawionego nie wcześniej niż 3
uuuiesiumce przed upływem terminu składania oleri lub witego dcukuuncuutn p iwierdniuiecgo, ze Wykuinawcui
zawarł nony/umienie z. włuiscuwym ou-euulucm w sprawie snłat łych uualeznuuści wraz z ewenuuu.łnymi uudscł kuuin
lub grzywnutinl, W szezegołnosci tizyskai rzewułzuauue praueuuu zwolnienie, odroczenie lub roziozciuie nut tuli)
z;ukJycb platnosci lub Ustrzyi:uuinic W caiośui wykolu.nlua decyzji wlusciwcgtu oreanu.
4) odpisu z właściwego rejestru łub z Centralnej I wudencji I łntbrmacji n l)ziałuiliunści Gospodarczej, jeeli
cudi-cbiue przepisy wymaL4a wpisu do rejestru lub ewideuiej L w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na pocisiawicutri. 14 u%L. 5 ki I ustawy.
5) Wykaz dostutw, ul W pi-ziadku Myiadczcuu cukre-.ow\ cli lub cuuieyeil rowiuiez w konywuinyclu. w ukresie
ostatnich 3 Lit przed upływem leoninu składania oleił, a ezełi okres prowuidzena dzuidalności .łest ku”ohzy —

w łymn tukresie, wraz z podaniem ich wuurttuści, przednuitulu, dat wykonania i podmiotów_ nut rzecz których
dostawy zostały wykonuinc. (uraz załaczcuuiem dowodów okrcslajumcyelu czy te diustuiwy zostały wykonane lub
sIl wykonywane nuiłezycie. sporzadzoneco zeoditie z z:iluiczut!l ienu ur 4 dii SIW Z.
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I)owtida,iii jiOLi%Ii.id1ijac\ilIi LIV (IL)Sta\\y zo,taly \yykoiiiiic, ii;ilcącie ia:

rcleicitcje IIncIz lilne tJOLLiI)lct)Iy \yyna\yioi)e j)i7 podmiot, na rzec? kioreo tlc.LiWi. In lv

wykonywane, a % pri.yp;iilku swiadci.en OkIeO\yycIl Itl!) cieIycli Sa wykonywane.

Jezeli z tizatclmomiei przyczyny O obiektywnym charakterze Wykoii;iwea lic jest W stalie uzyskać łych

dokuimientow, \\ ykouawca khida tmiw;adczeiiie.

N tloktmiiiciiiów dołycz;lc\ ch podiiiiotu Lrzccic:0 w celu wykiziiiia braku Hlilieiiiil wobec iiie”o pi)dSl.iw

wyklticzcnia oraz sjiCłi)icilia, tY zakresie, tY akitn wykonawca jiowoltije sic ta jego zasotiy, tyaitiiikoty

udzialti W posttpowaniu jeżeli wykonawca poleii na zasobach podmiotu trzecicŁ”o.

Jezeli \yyk(lac%ca na siedzibe lub miejsce źain,es_k.mnui imila ierylorilim lzec,ypospolilcj Polskiej.

ziniasi dtikiuineniciw. o klonem litowi tY

tj. I ) skimda iilmitmacjc 7. ocljiotyiednic_”o ltzrti ubij, xc j)l%Y)adkii buikti Iikieo ucjesirim, moli)

tOW iwwilzfly (lOktilllti)t wydany przez wkisciwy organ ńidowy lub adn tinhtracyjny kraju. xc którym

wykonawca ma siedzube lut) miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

itlonniucia albo doktiinent, w zaktesic okrt”iionym W art. 21 tmst. I pkt I 11 i II I”Zl”, wystawiony I1IL

wczenicj fil ti Inie%iLcy przed upływem tentitnu składanki otrt,

2) pkt 10. 2) — 10. 1) skImdt dokument lub dokumenty wystawione w kraj ci, w którym Wykonawca oma

siedzibc lub miejsce zamieszkania. potwierdzaptce odpowiednio, że:

i) lic /alcr,L Z oplacaniem potliutkow. opłat. skladL-k na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne albo ze

zawurI pom”oztiiuienie z wIii,ciwyin ortnem w sprawie spłat tych mlezuoci Wraz Z ewcntualiiynii oclsetkajuti

lub srYywnami, W szczególności uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, tidieczenie lub rozlozenic na raty

zaleri łych płatności lut) wstrzymanie w całości wykonania decyzji właciwego orranu, wystawiony nie

wezesnicj niz.3 niesiccy przed uplyweui terminu skliidzinia Ulen

b ) nie otwarto jego lik widacji ani nic og łaszono upadłości. wysttwiony nie Wczesnicj niz 6 miesieuy przed

upływem terminu skł;udaniu ofert.

II. Jezeli w kraju. w którym Wykonawca lin siedzihe lob miejsce zainmeszk:inct lub nucisce z:uinkszkaiiia nin

osoba. klórej dokument dotyczy, nie wydaje sic dokumentow. których mowa W iozdziałe VI. li. zasiepuje

sic je dokumneiitein ziuwienilacym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze wskiuzaiuiein osoby albo osimi)

uprawnionych cło cgo reprezeiit:te;i, lub oswiaclczenie osob) . której dokument tuja! dotyczyc, złożone przed

not:mriuszemu limb przed orciutteili sidowymu. ii(IilliIi5IIRiC% mi tu albo OtŁ”łttClti sntnorz;idu ?tt%”O(It)t”,ee() ul)

roi.podarczcLo wliuseiwyin ze w zsledu na sicdzibe lub micj.”ce zamieszkania W\konawcy lub miejsce

z.tniicszk;unit lej osoby. Terminy okreslomuc w rozdziale VI. I I stosuje sic odpowiednio.

13. \Y konawca macy siedzibe na terytori urn Rzeczypospol lej Polskiej, w odniesieniu do osoby majaccj

mllicjsce zuineszkamu.i poza terytorium kzeczypospttlitcj Polskiej, kiorej ilmityczy dokuntent wskanumw w pkt

t) I ) .sk lada dokument, o któmn nowa w pkt I I. 1) w zakreói ok reslonym wart. 14 ust. I pkt 1 1

Je,el w krajti, w ktorytn miejsce zani ieszkani:t ma osoba, której dokumi tent mim al dotyczyc, nie wydaje sic

takich (lokumelitow zasiepuje sic je cloktimeumcm Zan ienijacyni owjatłczemi ic tej osoby z łozonym przed

imcmłarmuszem Itib pi1cd ommneiii s:itkiwym adniinistnucyiimym”i albo orrinem samorzilu zawodowego lut)

rtuspod;urczero wl;m:ciwym ze wzeledtu lit uliLjsce >„atniezkini tej o”,oln. Termom okrelony w roztlziule

\„l. II stosuje sie odptiwiediiio.

14. Dmukuinenty lob oświadczenia (dotyczace wykonuwcyiwykonaxyuow wystcjnijicych wspolnie j innych

podmiotow. na ktorych zdolnosctca lub s\IU:tcj polega wykonawci na zaatiach okreslonyeli w in. lii

ti5I1W\ X sKI:l(Iaoe Sit W or inilL” w postaci dokiu:ienitm elektroniczneeo lub w elektronicznej kopii

cfokumemitu lub oświitdczcnia )oWiadczonei ni ;godnosć Z oiygititłeni podpisem kwalibkowanymu.

7obowimzaiik, o klon mn nowa w rozdziale y.4. I ) należy zozyc W omysmnałe W po\iac dokumentu

ejektrommiczaero lub u elektronicznej kopii sokumentu lub 05w adczenuit pow:acczoItej za leodino5c Z

on rinulem polt;):selm) kwEmlhjkowlm)\ un.

I 5. I )okumneoty sporzadzone w jcz ku obcym musz być zlozone wraz z tiutnaczenicmn na ezyk polski.

lb. teitlinhit”. 3 mliii od lilia zamieszczenia na stratne itilenietowej inlormnac;i. o której mowa wart.

86 ust.5 tus!awy PLP, rzcka,”e z:umnilwi.ijacciilu oswiadczenc O prlyimakżucbci luń bruku llr!ynule/mląi do

te: same erupy kujum;tlowc. o kómei nowa w att. 24 st. I akt 23 tttitwy V1. \k raz „e yozenmemit

tuswiadczeutu. Wykommawca noże przetistawic dowody. ze Inwiazmnta i tmtiyni wykonawca nic prowadza do

z;tklócenia konkurencji xc posiepuiwaniu O Lutlz.ieletlme zaituumwicthm,t. Oświadczetmie skladane jest w postaci

i lektrouic:zncj opiutrn)nei kwalii5kowammym podpisent eliktroniezimyuj,
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7. \\ IZt ICS1C liC tireuloo..tiiyni IWł, t ;IOSo\\Iiiie „hilla PrłCl)iy r ipor”idzeiiii Nli istri l(ozwojti dnia
26 :ti O r. W prawe rod;ajow (uikt,Ittcnto\\. akich ;mi2s ?tdtc LtnlawitLc\ (Id wyko,lawc\ W
P05RP\Yi1I11tl O Lid/JelenIe /ihnhtflYienhil.

. ieżeh wykoiJiIwczi nie zloż\ doktiinentti. o któi yin lilOwa W 107(17. VI. I. iiinieh;ej SIWi, owuidezcii Ul)
dokiiineiilou potwierdzaiieyeli okoliczności. 1) których iuou.i W itit. 2 ust. I ustiwy P/l>. lub „nnytIi
LlokLinitflto\y ilie/(iC(lilVC1l (Id) Pr7CPI0\yhtlyenl pOStcpO\Yinii. („sWiilLICiCIUih LII) tloki:iiieiity sa niekompletne.
/a\YICIiIji bletly liii, bttdz.a \%kii/itI)t pl/cz /aI\YIitjaccIi.() aipliwosei, /ii}hiiiwiij;icy \y(/\YiC tłO CII
/t)żcIIiih, th/Lij]Lli)iL”IIHI, )t)pra\Jcnla W tcrI]linic pl/Cł sIebIe \YSkh/;Ii)\ Ii) chyba ze 11)1111(1 cli 7t)?Cnhii ()ltrti
\yykonIi\ycy podlc::iIahy odry.tieciiiti Illit) konieczne liyloby ihIhiewhłfliellie pt)stIH)W:hIIiii.

Id iczeli \ykon;lwcIl Ule /l(Iżyl WyIt)iILiIl\cl) pelilt)iiIOci)ictW albO łkS”yI 1%lidli\Ye )elnOi)1i)cnict\y1.
/tI.lwiajicy t”ez\\iC titi cli zIt,ieiiia W tennithic pr/cz. siebie wsbiir.niytn, dn bit ze numo cli zlozenia oterit
ykoniwcy lmdIcLl odizLiceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postt1nwl111

20. W pizypidkti wykonawcow wspólnie nlueea jacyi h sic o udzielenie zamówieniu oraz \ przypadku innych
podmititow. nit zasobach których wykonawca iolcei ni zas;iduicli określonych w ali. 22ui ustawy, kopic
doktimuntów dotyczacycli odpowiednio wykonawcy ILu) tych podnuiotów, inosm być poswiadei.oiie iii
łeO(lI)OSL 7 oiysiiialem przez wykonuiwec albo te pO(hih)IOly ilIw wykonawców wspólnie ubieguilicyt”l) 51V o
tidzmelcuiie zulnitiwiellla publicznego odpOwiediln), w zakresie kuiżdec,o Z Ii ich dotycza.

2 I - Poświadczenia za zc.odiiosć z (iI3 iiiihICIli dokoitu c odpowred do Wykonawca. podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polcni Wykonawca. Wykonawcy wspolnie ubiecajacy sic o udzielenie łamowlenia
albo podwykonawca w zakresie dokumnemitów lub owiadezeń. które każdeo nich dotycza.

22. l”osw,adczcmiiui ni zgodność z oiygmnalein elektronicznej kopii (lokulnei)tLI lub oswiadczenia nuistpujc przy
użyciu kwuil likowanego podpisu clektruniczneio.

23. \ przypadku przekazyw;inia przez Wykonuiwee dokumentu elektronicznelw w lórmacie podclajacyin dane
kompresji, opatrzenie pliku yawieraiacctlo skompresowane dane kwuil I likowanym podpisem elektronicznym.
jest równoznaczne z poświadczenie))) priti. Wykonawce ni zgodnosu /. orycinalein wszystkich
elcklronicziiycli kopii dokunientów zawartych w tym pliku, z wyj;itkieni kopii poświadczonych odpowiednio
przez uirIe YykuiHl%Yct) L1hiegUuiet10 SW \ySpolnic / tlili) (I utlzielenic /3iUOWiChhiit. jiize/ jiodIniOt, tiuL
ktortgo zdolimśeiuich lub syt uac i polceut Wykonawca oraz z wy ial k iem dokumentów zloycmych w oryg:nale
t”odpisanycli kwuililikowutiiymn pOCflisetiI elekt:oiiiczuiyrii.

2—l Jezeli omyeiial tiokunieniu lub ośwjunlczcmiiut, O kLórych I]]OW w art. 25 ust. I ustawy, lub inne dokuiiienty
lub oświuttkzeiiiu, skluiduioe w poswpowhititi o udzielenie zui]ilowieniuh, nie zostuily sporzadzniic w postaci
(ji)kuiaehlmu cleklromimczl]esn_ wykoui,iwca moze sporztdzić i puckuizte elekironicznui kupie posiaduitieco
tlokuincntu LII] oswiadczeiiiui 1uhwiadczonui kwuilitikowanyni podpisem elektronicznym.

2.5. W przypadku wskazania przez wykoiiawce tlosicpnosci owtutdczen lub dokunteiltow, O których nowa W
Rozdziale VI SIW! W bonie elek(roiucznei pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostcpnych i
beyplatnych baz daityeh. nnnutwlajacy pobierul simodzielnic z tych baz danych wskazane przez. wyktiniwce
owiuidczeitiui lub dokutmuemity. Jeżeli ośwmadcz,eiumui i dokiitienty. o których nowa w zdimiitu picnys;yn są
sorzadzouc w jczyku obcym wykonawca zolnnyiaziiiy jest do przedstawieluilh cli tluniaczeitia nit LyVk
polski.

26. llekroć w SIWY.. 1 tuikżt w zalaeznikach do SIWY wyswpue wymwi podpjsywani,i doktuimlentów lub
O\wiuidczei) hut” leż potwierdzania (Iokufl)cnlow JI /)Odi]t5.L Z m,ry nutkom, nalu.A przez to rozuniec że
itswiadczeniui i dokumenty W Miwmniw byc opatrzone kw,tliflkowa,iynt potlpiseimi elektronicznym osoby
(osób) UtifitWilidlItel (%lprulwnhol)ycll) lIt) YcpTeł.tllttflVuliiluh \yykoIlawcy/po(iinIlItu. fla zasobach tui” syiliuhcll
którcĘo wykonawca polewa zgodnie z zasadunni reprezemitacii wskazuinymni we wlasciwyiu rejestrze lub osohc
(osoby) upoważniona do reprezentowania wykonawcy,podmiotu, ilil zasobach lub sytuacji którego
wykonawuui polega na pod tiule pelnoiniicnmctua.

27. l”el,wmocmiiciwo. o knirymn luouut w pkt 21 pod ryorcnm nieważności musi wc zlozoiie W
eleklronieznj. opatrzone kwullitikow;hllyIu podpisem elcktrouic/mlymn przez i)sitbe.y upO\ka/nionc tfo
reprezentac j j wskazane we wlasciW\i)) rejestrze. !uinlih\yiajacy doputszcza zlozemmie elektronicznej kopii
pehnonmcnictwui poswitthczoiej pl/cz nohariusza kwuihidkowumiiyiui podpiscm elektronieymiyrn.

VII. In formauj e O sposobie porotu ni lew iii in się Za ma iyiąj ceo t Wyklina wen ni i oraz przckazywa mi in
oświa (leżeń I (10 ku ni cn hiw, ut tui kże wskaz_a mi ic tisó hi itp ni Wfl 10 nye hi do prozu miewania się
z %Vykouuunnmmi.
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I. \\ )tistt”ptiyiilitI li LItl/LL”IeIIit 7,Illit)\YieliIa koiiiiiiiikacia lollliutizy Lalila\\iaacyIl1 1 \\koiiiyciiiii \V

izcict,ltiosci składanie osluadc/sll, wnite,hóu (innych hit ttkr(n), i;iwiadotiiień oraz pr/ekaz\wanle

itilni”iiiacji tidbyw.i siy clektromcznic za pt”t:diii wciii dCdl”AOii”ifllt”go /ornwhir:u cl 3tcJnhc”,”ct ilu c”PlJ,tI”

itru: iądo%I(pnh”iirgo przez mb,iPortul (Forniulurz do A omunikucji). We wszelkiej korespondencji

t\Yiii/..Iiltl /. iIIUCjS/YIii J1(i”iL”ptlWalilLIii LaIIiawiejicy Wykona\ycy )(lSlthi”tlIi sic iiiiiiicreiii oeloszeiiia

tlili”. lii) lub li) posicpś”wiini;i).

2. Zaiila\yiaj;icy ii(lC l”O\VIiież ki.iIiitIiiikO\\lttć SLC Z Wyk(iiia\YcaITii za poilioca poczty elL”ktlL)iiic/.lle), cinail

7:iilii wicl1l:i(l w.lntlz.p1

3. I)okśiiiieiii elcktrtiiijcziic. osui.idcieiii;i ub elcktronjc,iw kopic tIOkLIIIiCIitÓW uli (iś\Ę%I(łc/t”ii :kł,itłaiic

pYcz W. ykoiiawce „i l)orL”dnici\%em lnt”,nuho.ai (/0 /sitt;iozikcnj; lako z,ilacznikj. Z:imawi:i1”auy tlopirzcź;i

iówniek iioA iwosć skł4idan I.” doktiii”untów eteklroiiścziiycli, osw;adczeii tib elektron cż.nycłi kopi

dokiiinent(y lub ohwiadczen za pomoca pocz!y elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres dual I

zaiiiou :ciii;eu iw. bxhz.pł Sposob sporzndzerisi dokuineniow elektronicznych, oswiadczcń lub

clcktronicziiych kopii ulokuinentow liii) oswiadczni musi lfl”c zŁOdy z wyniaeaniami określonymi w

wzpori:idzeii „u Prezesa Rady Miii istrów z dnia 17 czerwca 201 7 r. i spnrie/e (Lit/u „śrudkoir koo,im,kć, „/1

li” pos!cpoit”wnu o u±wh”ttn” :uiućii”n”iua pu/i/rciiiio Ola: udostynuuniu / pr:ed:oitrii”iytm

t/okjltIn”li(pii” t”/ęAf,o,ucln”r”h oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. IV SflFU Wił”

nIdo/O li” tok tii,i „obu”, nA kb „tu „:„ :odc U urn ulew/ai 1” ni iti „A o Hoi 1Cl Iv /„osbt „p011 „uli/n o uJ”/i „li „liii”

lnu.

4. Wykonawca inoe zwrócić sk” do Zamawiajcego o wyiaśnienic treści SIWY,.

5. Jeżeli wniosek o wyjaMlienie treści SIW!, wpłynie do Zamiwiajacego nie po/niej niż do końca dnia,

w którym upływa polowa (cmii in sk ladania okn. Limiwuwicy udzieli wyJasnień nw”jwlocżnie, jednak nie

późnie niż na 6 tiul pi zed uplywein lerminu skladania olch. Jeż,eli wniosek o wyjasniellie I reści 51 W. Z

wplynie po upływie terminu, o którym nowa powy”, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zaniawiujacy

może tidziełic wylaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznaniir Zamawiajacy zamieści WJ jaśnienia na

stronie internelowci. tri kIOiCj titłoslś,pnioiiti S)WZ,

6. Pi”zu”dłuzt”nie terniinu skladaiii:i olert nie wplywa n;i biec Ieriiiinu składania wniosku, i, którym miiowa W

m”ozdz, VII. 5 niiiicjszei SIW. L.

7. W przypadku rozbieżności polu icdzy treścia niniejszej Sł WZ, trescia udzielonych odpowiedzi, jako

Ol)O%i 7nJ IŁ li ilu/Y Ol/Ulu mriu fisiu i / Iwit I II Ł( t) po/nit h/Ł o%wi tdutcnie L im will 1ŁŁ,,O

„i . Lniiiwi;iacy ue przewiduje zwoliini:i zebrania ykon;incc”w.

VI I I. Wymun ami in tłotyczi cc wad in ni.

Wykonawca zobowi,i”niimy iet w n!eć w1dwtm, w wysokoci 5 000.1W PLN (skin nie: pi4”ć 14 Sieci” złotych

pr/cd upływem term nn sk iiclania oterl.

2, Wadiuni mnoze hyc wu esiomme w:

1) piemmiidzti:

2) pnreu/,eniIrh bankowych, lub porcczu”niiełm spółd”iicluzej kasy oszczcdnościowo—krcdytowej . •z iyniu.

ze poreczeihie ka”y jest zawsze porec/ellem picnieżnyimi:

3) ewinniuiau”h baiiki”wyelu;

4) wiralicjacll ubezpieczemiiowyuh:

.5) poi”ct”zeiiiacli udzielanych prze/. podmioty. o których mowa \% art. Ob List. S pkt 2 u%iitwy z (lilia

list< „padi 2000 r, O Ui\ orzeii”.u l”oł% iuj Atemiui Ritz \\ i”jtm I”r/eds „uhorc/osci (Dz. U. zIOli r, lit!,

35<))

.1. W. idiuni wnoszone W pieniadzu należy wpicic przelewem mi konto Lunnijicecn:

— PLN (złotych) w banku BNP t”arihas Bank 1”ołsk S.A. OlkóW”. „)0—950 Lódż til. Piotrkowska 166,168,

nr rieliunkti: 0”) 2039 9045 1110 0009 0920 5680 SWIFT — l”PAHPIJ”K:

— LUR (euro) w barku l3ł” ł”arib:is Bank i”olskL S.A. O 1,6W”. 0—”i”0 Lód,” cl, l”ioirkow”,k, 106!16N. m::

rachunku: 72 2039 0035 3111) DOGI) 1)1)34 1320 ( SW”ł Ur Pl”ABPLPK li IA\”..”” L 72 21)10 0015 3111)

0000 00.14 1420)

przed upływem leoninu składania ofert, przy czyni za termin wniesienia widiunm w bonie pienieżilej

prz” lnu<,” sic lern)i,i iJ,Juiflii II;) iacliiiiikii bankiiwy,ii Zaniiiyiakiueni.

H



• \ pitypiilkii \%IlICSitIIIiI %ilt(iLiiil \V iiHlLj \YiItlcie 11/ l”I_N III raclitiiiel. \yskaziiiy di” \yplaty \y PlN hauk
Zluuli\yi:uceŁo dokoiuii jej przew;lIntowlnil tui PLN, z:ilciu Ibl rICIIIIIIkLI btnkowyuii Zaiiiawiijiieio
znajd/lit sic kwota \yyrl).o?iii w PLN (nie uiioze ouui być uw iti liż wytaikoać \ytlditilli OkiCsI(lilti w VIII. I
\\ takiej s\itlac)i Z.llwitljticyzwroci \\ Vk%)iLIWCY kWŁ)tt WYI”iILWIa W PLN. ti 1\/\kI) enLulIliaInL)
rćziicy poinictlźy k\yOL: \yjlŁiCO!iti 1 kVIIa. k!i”ii zosltiiut” /.Wrticon;i po l)r/L\yiliiti\yiu1[I (tj. r\z\ ko
rozaic kuirso\yycIl) poiie

• \y pl/.\1ailkti \%i1Ic(cI1Iii \iCitiuu1 \y n%L[ncie I”I.\ iti rticlttinek wskt,aity do wpłaty w Li 1(0. bank
i!1);lwiajiicego dokoiia ej przcwiilolow.lniti na 11(0, zatem na nicltiiuikiu htiiikowym 2tiittiwitij;iccco

zuiilzit sic kwota wyrliżolia w I tlIŁO (pit rzewiilii(ow:iniii nie może ona być niższa 1k wysokosc
Uldiltiu okiesloni w VIII. I. W takiet sytiiiieji Z niawi;tjicy zwróci Wykonawcy kwok wyi:iżOnii w
lilkO, 1 ryzyko ewentualnej różnicy pomiedzy kwota wpiticona U kwoti, kkr;t zilsiallie zwiticona po
plycwil[itowInti (?j. r,zyt, winie kLiISOwyClI) p(”iiitse \\ „koiiiwci

4. Skuleciute wiliesIcilie wadium w pieniadzu nas(Lpuie Z chwila uznania sn,dków iienie/nych na rachunku
bankowym ZainttwIliacego_ ° kioryni lilowa w nituj. VIII .3 nmieiszcj Sl\k Z. przed upływem terminu
skltidtiniti okn (tj. przed uplyweiii LInii i itoLiziny wyznaczonti JUkO ()stiilec/ny termin skI:idanii 01cM).

5. W przypadku wujiesicilnit wad unu w tonuje fliki niż pienieżna powyzszy dokumenu należy zloźyć w
oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego Ibrunularza dostcpnego nit eI”UA P
oraz udcistcpnioiiego przez niinhl”oital.

6. W przypadku wnoszenia wadium w torinieLwarancji bankowej Itili ubeipieczeniowej, gwarancjit musi być
gw.lr.iiie)i nieodwołalna. llezwaflJllko\a I platii.n na pierwsze pisemne żadinie ilIlElWIUJiiCCO.
sporzidiona zgodnie z obowizujacynu przepisami i powinna zawierać nitslcpUjiicc elcnieiity:

a) ruizwe dajaceo zlecenie (wykonawcy). Iwnetkjenti warancj I ( zAmiiwiijaCccO). gwaranta (batiku Itib
nstylucl I Libezpieczeniowej udzielaiacycln gwaranci) oraz wskaziiiie ich siedzib,

b) kwote uwariluicji,
c) termin ważnoci gwarancji w Ibrrnule: „.od dnia —do dnia
d) zobowuitzanie gwaninti do zapliceiiia kwoty gwarancji nti lirwse żiidanie z;tmawitjacego w
sytLJleitc”i okrcslonych w tri. 46 ust. 1i onz arl. 46 ust .5 LISI;IWy z dnia 2) styczna 2004 r. trawo
itiuiiowitii pub I icniycli.

141miwmiicy nie doptiszcza możliwosci umieszczenia w treci gwarancji klauzuli dotycz:icej posrednuciwzi
poW Ii iotow tuzec eli

7. Z treści gwaniincj itporeczeniti winno wynikic bezwarunkowe. ta każde pisemne ztuIntie zgłoszone pizez
!Limawiijitccgo w terilHnue zWiąztIu:t stertą. zobowiaianie (iwaranta do wypłaty Zantawiajiceniu pilnej
kwoty w:tdiuni w okoliczitościticit określonych w art. 46 ust. 4a i S ustawy „li”.

X. Okuta ykśuuiuc . kutry Itie U illeie wadium lub U niesie u sjwstib nwprawidlowy zostanie odrzucona.
i) OkoIic,”noci i zasad zwrotu wadium. e,o przeaadku oraz zaady lego riliczenii ni poczet

zibeipieczeiiia naIciyIeto wykunauiia unnony okretia ustawa łYP

IQ. Wadium unosi ztibcipeczac okute prtei cały okres iwiazautt oleilit, pocziwszy od dnia. w którym uplywa
termin skiadania ot cii.

IX. Termin zwb1zanii oferti.

I . Wykisiawca bed,ic zwiiiziiiy ołcrIt rio cinni 14.1 2.2019r. Bieg icnninu zwiaiinia otbrta rO/pociynit sic
wraz z uplwem terminu składania okn. (art. 8.5 ust .5 usiawy l”Zl

2. Wykoiiiweti nioic prtcdluyye tcriiiin iwitzinia Oleili. ula czas uteAieutny do zawarcia utniowy.
sainod,ielnie liii) Iii wniosek Zarnawiajaceco. z tynt ze Zatiiawi;ijacy inoze tylko iii,. co niijnifllej na (liii
przed upływem terminu zw iizinit okot /n róeić siy do Wykonawców o wyiazcn ie igody na przed użeil ie
lego terillitiu O oznitczoiiy okres lic dlnższy jednik niż 60 diii.

3 Odmowa wyrażenia zgody na puedlużenic terminti zwiiiauiii olerti nie ponoduje utraty widiuuii.
4. l”rjediuzenie terminu zwitizautia oierti jest uinpnszcitlne tx Iko z ;ednoczesn rn przedluzeniem okresu

ważnosci wadium albo. cieli tik jest to możliwie „ \4niesieiuenl nowego wadium Ii. nrzedłu,oii\ okres
zwitizimit olnla. JeieL przedlużeutic terminu zw:izintia otcrtii dokon\ Ustne jest jio w borze okrty
nitjkoijy.su niejszej, obowiizek wniesienia nowego wad urn lub jego przedluzeuiua dotycty jedynie
Wykonawcy, którego oterti została wybniiia jako najkorzystniejsza.
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X. Opis spfl%oI)II f)rI.YtZI)11ny4 lY:lIIi;I oler.

Wykonawca iiioie „lożyć jedna olerk

2. t )terte nileży złożyć w terminie do 15.10.20 IQ r. do odziny 10:00

3. \\ ykon;i wcit sk jaWi oferic za po.rcdnicf WCO) Fnrmi,Ia,tg, sio zhĘ5Jzm, :inh,,i,”, is”j”eojunh: ojeti,” lub

ii”,iiosLu dosiepiie;o nit cl”t AR titlo;tepiiioiie:o l”t)4VII1CŻ lEi iiiiii”orIiIti. klucz itihlicziiy iiiczf)t”dt)5 do

ł;r,7ylr4yiiui olei h przez \\-„koi1a\%ce jest dostupiiy dlii n kotuwców t nini:”oii:ilu w Szcze!óIieh

p1)St110\Yii1iiii. sz)”frtue „!lidiii °„„ 1ts111Lile SIC I(ft”I)ty”tIl ilOi”L”iU postepo1yiiiii (iIiiZ

sibriiiyu kluczeni publicznym 4yyktirzysluijc Aplikacie do szyfro4ytInlI. W lonnularzu ofert

\kykoii:iwei zolio yizizaily e.t podać adres skrzynki IIIJAR, na którym prowadzona bedzie kOleipOiideiWja

iWiŹJIlii I. positpo\yanicn.

„I. Okirta powinni! być sporzidzonii 4v etyko polskiu. z ziuhowiniein posiac. elektronicznej 44 lorijiacic

danych tlf. .doc, .doex., ii k.xps lub .0(11 I x”dpisiina kniiiflkowanym potipiMO) clekirtmic”nyin. Sposób

zlozemi oferty, 4V tym zaszylrowanii ofćr(y opisany został 4V Reiulaniitiie korzysitnia Z n)illil”ortitI. Ofćrtc

należy złożyć 4V otycinale. Zamiiwiaji1cy nie (lopuszcza niożi iwosci złożenia skinu oferty opatrzonej

kwitli likowanym podpisem elek tro irz wrn.

5. Wykonawca noze przed upł\ went terminu do składania ofert 7111 cnie lub wycotac okne ni

posrcdniciweni i”orrnularni do złożenia. ziniiiny. wycol.in;t oferty lub wnioski dostepnerit na el”t)Ai” i

odostepnionych równie, na minil”ortilu. Sposób Zinl;iiiy i wycofanii oferty został opisany w lnstrukcii

użytkownika dostepnej na itiiniRortalu.

6. Wykonawca po uplywie termin do składania ofert nie może skutecznie dokonać znitany ani wycoflić

/ fozonej O efl\.

7. W przypadku koniecznosci ziożenia 1y ofercie kilku dokumentów. (np. oferta. JI:DZ. pełnomocnictwo.

tajemnica przedsicbionawa) Wykonawca p044] nich te dokurneity zapisac jako zip i dnpieii zaszyln)wae

Aplikacja do szyńowama także jako zip.

8. Oferta musi zawienić nw. dokumenty i oświadczenia, podpisane przez osoby upniwnione

kwalilikow;inym podpisem elektronicznym i zlożone:

I oriitul;irz Ofertowy sportadzony i W\ wlnion\ wcdftis lyzoru stanowiaceet, Zalac,.nik Nr do Sł \\ Z.

postaci elektronicznej opat r/onej kw;il fikow]In\nI podpisem elektronicznym. a niistcpnie wraz z

plikami stanou iacymi oterte skoinpresowau tio ediieo pliku iichiwuii (itl”).

h) Jednolity europejski dokmnemn ziunóll itniii (.11 Iii) Wykonawcy sporzad>”ony „t,dnie z zoretn

standardoweŁo formularza określonero y rozporzadzeniu wykoiiawczyiim Komisf I I uropcjsk ej

4kydahtyimh hi:i )(i(lst:i44”ie art. ) tI4 2 (lVflky4yy 201 4.”24 UI:. 44 zakresie wsk;iniiiymn 4V SIWi

załacznik nr 1) w postaci elektronicznem opinrzoilej kwalFmkowamtyni pcidpmeni elektronicznym. a

nastepnic wraz z pikami stitiowi itl ni i ° cne skomnpreowaL tio jedneso plku archiwom (/.11”).

c) Jednolity dokutiient (.11 07) potlmmnoto tmjecieiLo mim zisobicli, klórezti Wykonawca pmlleeii „ W posLei

elektronicznej opatrzonej kwaliflkowanym podpisem elektronicznym, a nasiepnie wraz z plikami

SliliMfll iiicym]i I i”ić”rk skompresować do edneo piku archiwum (VIII.

ił) Reinomoctitctwo do rcprezentouanma \yykonawcy. o ile olcrtc skIadi peinotimocnik. l”elmtoniocmictwo

musi zostać zlozoiw %tiit Z ofent oddz:elnym pliku. W postac: elekironicznei (mn;ttrzomie

k\Y]Ilmtikol4”mmmyiml podpistimi lk”ktIOtuie7ltYlJi, ił lastepmlie l4rilz z pliktunu st.Lno44iIc3 nti oferie

skonlpmcso\yalme do jednceo pliku ircluiwLmun (ZIII.

e) zobo\yiazanie ptKlumuiotn trzccie(.) czcIj wykonawca poleĘa na zisobaclt 101) syttmiicji )odmniotu

t;”ZL”r”uL”t() 44 postaci elekmm-omiuctw1 onairł.omiej k\YililJkowiIfllmI podpikrm efi.”knomiicziiyiu. ił nilsiepnie

wraz z plikain %iaiIowiicyl1Ii Werw skom:lflieso4l;te tło iedreto p!ku irciminuni (ZII”).

4V przypadku \4nt”zenmm wadmuimi 44 formie innej fliz piuiieżo. onnił dokumentu widiIaeo

(w irimicji lub lorec/enia) mialezy zloz”,c W orywlmale 4V postaci ulcktrt”uticzuiej za posredliictlyemfl

dedyko4yanes”t omumlarzi dostepneeo iti cPl._.!Al” (Wiz udosteptimoneo przez ninil”ortal.
1), Wykonawca wsktże cześc ziiimowienmi, która Z:ulilicrza powicrźyć pod4Vykona4ycom i nazwy

pd4yyko11i4yei 4V.

10 l)okunmem:ty spoi”;:idzone wjezykti ohu\nl ii klidiie 4yiaz Z tfumittczemmient na Jez\k pol”k.

Ii, Irce zliuzonej Wedy musi otlpowimoic Ireci Sl\\ Z.

Wykonu 4VCI jIOhl lesie wszelkie koszty zwiąii liC Z pUyaotowmneni I !?t)/.eIiiCiU Wedy.

to



3. ZariI:i\%atey iiitoriiitijc. iż i”,oiIiiie jarL, $ W 7W. tIUL. 9ć ust. 3 st;twy P/P oferty składane W
postcpo\\;IiI:ii 4.) zaillowicille publiczne sil iwin podle”.i,j;i titlostupnicniti 0(1 dl\YiIi ILu otwarcia,
wyj:itkieiii iiiioriiiac”i st;tuow:acycli iaciiiiiicc 111”zeif SicIlit)INI WIt W roztIllileniu tiSLtW\”7 (111111 Iti k\yietiIsi
19)3 r, o tw:ilczaniii iiit”uctciwcj koiikurciwji (Dz. U. z 0t)3 r. Nr I 53. poz. 1503 z min. nn.), esu
Wyk ll:iwct W terminie skl:idaiii:i ulen 7.IiSiI7eLI, „C Ue 1110551 unie IIye utlostcpiiiane CLII1(iCZcSii)C
\yykIi”iitł, iż łIIsti”zeżtliie iiIlOI”lIlIlCjtl stail(i\yiIi t,iIelnhitce lli”iei.Isit”l)ioi”sl\y.i.

L4. \\w5t4”IIKIL” tu rttiIWje S tm%WI,tCC t.ijeiuuIIiCe pI”/ellSiebitiI”stWIi W Yeuunhieflll,I priepiso\y IiSiII\y\” z dnia I
k\yit”iliitl 9)3 r. o z\y:tk”;”,iiiiu iiictiezi”hyej konkurent ji. kiói”e Wytm:,wcti z,r”.lrzete piko IIjenhiii(”e
)lłetIi”iehioIiw:t. poW”inily y tisohii iii pliko \Y[.7. z edIioezcIiYIi) zi, helen iol ciii
„.Z:iI:iciiiik sItllloWiIiuy l:ijeiiinice przt”ds1tors1\ytt” ti iitistepiiie Wraz t plikami stailowiacymi aw na uze t
skoinpi”esowane di) ednwsu pliku itichiwuni (VIP).

15. Zastrzeżenie iiilbrni:icji. które nie L:tnowi:t liijeiltnicy pi”zedsichiorstw:t W RIZLIiI1IU1I!tI titiwy O zw;tic”i:iiuu
nieuczciwej konkurenej hcdzie traktowane. jako bezątileezne i skutkowic budzie zoditie z ueliwaia S?\ Z
20 października 2005 (syen. III C/P 74105) kii odtajnieniem.

16. Z;niiawiajauy iniormtije, ze W przypadku kiedy wykiiiiitwc:t otriymiu od Ilieec wezwutie W trybie ar. 90
itst,y UZI”. zlożoiic przez. IlIecti \YyjtISiiIeni.i /1(11) dowody sI;tnowić heda titjeIUIice przedsiĘbiorstwa w
rozumieniu tmsl:twy zwzilcztmniti nieuczciwej konkurenej Wykonawcy bedzic przysługiwało IiiWO
zastrzeżenia ich jako tajentmtica prtetlsiebitirstwa. Przedmiotowe z;istrzezenmc zamitawiajacy uzisi ia
koieczne wyitietilie W sytn;ICji kiedy Wyktin,iwctt ()piocz ;nhieuo zttslrzeżcniti. ediiociesnic wykaze. iż
tlone intormimeje .stimowia tajeitinice przedsicbiortwa.

li. Otena, której treNu nie będzie odpowiadać treNd SIW!., z zastrzeżeitiein on. 87 ust. pkt 3 ustawy I”ZI
zostanie odrzucona (art. 89 usi. I pkt 2 ustawy PZl”). Wszelkie nicjasnoc i i obiekcje dotyczace tresci
zapistiw w SIWZ wIeży zitlent wyjaśnić z Zamawiajacyni przed leoninem skladania ot”i1 w trybie
przewidzitnymii W rozdziale VII niniejszej SIW!.. Przepisy ustawy Pzl” ue przewidiii:i negocjacji
\yaninkow udzieleni, zamów tnij. W lviii zapisow projektu uniow). HI teninmiie otwarci,, Olen.

Xl. M itjsce otwarcia okn.

1 . 01w:, reje o Furt nast pi w sinlzib ie Zamawiaj cygo w dniu 15.10.2019 r., o godzi nie 11:00
2. Otwarcie ofert naslepuje poprzez utycie Aplikacji do szyFrowani:, oten ulostepnej flit mini Ponltiti

dokonywane jest poprzez odszylrowaruie i otwarcie oJ cii za iflhlioca kluczi prywainezo.
3. Otwarcie ofert jest jawne, ykoiwwey nmoga ue/.esunJU/.yc W sesti otwarcia 01cM.
4. Niezwiocznie po otw:mreiti ofert Zanta\y i:ijacy z;umieci na stionie inteinelowej informacje z oh „rcia okn.

XII. Opis sposobu obliezani:m ceny.

ykonawua okresla cene realizacji zioilowicnia poprzez wskazanie w Formtiiitrzu ofertowym
sporzadzonym wg wzoru st:iiniwi:iceg() Zah1ezniki nr I do SIW!. lacznej ceny ofertowej brutto za
realizacje pr;edniiotu zamówieni:,.

1, Laezna cena okrtowa brutto musi uw2.Iedfliac wszystkie koszty zwiaztine Z reahzacja )rzednianu
zaiiowiciita zwiduje z opiseili przednnoiu z;unt,wienii, oraz wzorem uIuioW”y okresionynl w nioiejs,”cj
SIW!.

3. („cny nitisza być: podane i wyliczone w zaokraelenin do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaoknpIenia
poniżej S należy końcowke ponuinać, powyżej i równe S należy zaokrael ić w gurd).

4. (cna tilerly winna być wyrażona w złotych polskich (I”LN).Jeżeli Ceilti zostanie podana w walucie obcej to
Z;uiiiaw Ulicy W celt; oceny zlozonci Weny: (I()ofl;u jej przelczenit mia PLN wedle srcdiuieuo kursu N BI” mit
cIz ień ot warc hit) cr1

i. iczuli w posicptiwtniu ziozon;i bedzie „iena, której wybór irowadzilby do lMflystaiii.i ti zainan opiLczo
obowiazku podatkowego zeodnie z przepisami o podatku od towarow I usług, z;tlnawiajaey W celu oceny
takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny pod:ttek od towarów i nsłuz, który mnalby obowi;tzek
i”ozl eiyć zzodii ic z tynt przepisani i. W takim iuiypadku Wykoitawca. skiadaj;te oterte. jest „oblieow;iny
p0WttiriHo\”ae z;In);iwi;ij:icezo. ze wybór ieeo olćrty hedzie prowadzu do powshina U zIiIp;iwi;ill)eczo
ohowi;izku inxlat kowegu. w k;izuij:ic””.iazw e (rodzaj) towaru ktcrych dostaw :t budzie utowidzic tłti jewi
poWsl;iIl iti, oraz wskazuj c tli w ;trtosu bez kwoty pod:ui ku.

XIII. Opis kryteriów, którymi z:Ihttawia jacy będzie się kierow oj przy wyborze okrty, 4% raz z podauieni
wilg tych krytenión i sposobu oceny ofert.
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Za Olei II. liiJktIr/ytlIiCj8/i zotaiiic tIJlIiIlii cilcri /d\yiLiiiiiCa C iiWl/ytnith /V I)IIaII.% WIIkIU\y

W kryteriach:

— (cn;, (Cc)— 61)

— II sruiiki pluno.ci ((„)— 40

J. ()pz.y /:„t;/ń ()CCIII” ćJ/;flt

1) ka. /i”o k,i”ii,hi ()S/(I/iI /). t/)IVlI)lI li”tI:”(J ()kitli/o?hI ru/::id/t”,,z /flOL iII()liiJ,l,

„iilia1\i.4iiCV htthĆL i)CClii.il elcrie:ity („ILrty (lj1)(I\4”itkiicŁ kr%”lclIOill. piły czyni hazdc kn”lriniu

1indle”ic hcd2c iceilic pI_iIiklti\Yt:j op;itlcj ° Pni7J ll(l([ali( /.ii,l(ly 1r/\Z!ii aniu ptiil{t(w.

(h:tiinui iceiiui olcny I)CŁ.IZIe iIII2ł piiIikl(i% tl/ykulIl\cil hi pt/cźcolnt ba\ leriul.

K = +

Spo Mi bII kreśl eiii;I cc iw

A. Cena — C— bI) Y

Z;Ilnui\yi;ii;ic) z \%Nzyslkich lori]ltllarzy OIcrto\yycil pizy iiiie \yarlusć li iii/szui CENY uleny jako c, ki

etny badane1 o cny.

I”nnktuica za cene olchy ustal naesl w sposób nuistepujacy

C
x!00pItx („0%

ci

gdzie: C cullul

C. nuiińZsza urna

CCI lii o h rtv bi da flt ;

13. Warunki płatności C11 —40 % beda 1iunktowuinc w nuistepujacy sposobu

— iapluitut W ten inie 60 diii od duty wystawienIu flikttuy 100 pkt

— i;płałi w lermjn,c 45 — 5) dni od daty wystawienia Likłury hI) j,kt

— zuiplata W tennillie 31) —44 dni od daty wysławienia laktury 0 pkt

(iiikoflau(u II rąenre II? CISI j”GiliN A.r,Ilk,.”iI?gz (tnnizj;/aInośc; Ii/L 50 iii/tj „uepr1Jnd iip.45—59 h/)

Cv = ilose punktów x 10%

3. Pniiktauja przyznawana olunom w poszcieeóliwcli kryteriach bedzie I c/ona dok l,idnościa do dwóch

lnicsc po prLec tku. ijwyz-zut liczba puikttu wyznaczy najk r,yiaicjsi.a ocric.

—1. LarLlw:a;au udzieli z;iuiówienu;i Wykonawu\ . kioero nierla ocpowiunlac hedzie ws;ysikEin wymazuinioni

przedsta\ionyin \y tktunyie ItP. Oluiz w hl\WZ. i zostuiiiic oceili(tia jako iiutjkorzystliuejs/a W oparciu

o jiodiiii krylerta \yyboru.

5. Je.”cli nie bcdnc inoni:i dokon:iu wyboru uleny nuiikorzesInieizc ze wzeledu ZEI 10. zu ćhyie lub wicCtj

oicrt przedstut\yi;i laki sam bilans ccliv i pozost,iiyuh krylenióu oceny oleni L.aillawuuljuic\ sporod iycli okn

dokośiut wyboru oicny Z ni;zul cena. Jezelu zoslan,i ;„liizone i>lcrly ii Iuikie I:ucj ccwe, z.ulmulwi;iiauy

wezwie wykonawców, ktonty iioiyli te olcr(y, do zlozellia w ternu lic okresiony Ol ll/CZ ZuimlWiauicer0

niert clcidiikowycli.

XIV. Informacje ti furnialnośei:ich. ja kie powinnY być dopelnione po wyborze olerty w celu Z;ifl ;Ircia

umowy w pr:iwic zaniówienia publicziiego.

()i,by runnclcnluiacc W ykimawcc onz podpisywuuiiti umowy powiniw pnsiuidac ze soha (ioknnienly

poln icrdzijuice ich UIllociIWaliIc (III pdpeaiiiui uniow, o lic nlnOeowa!lie to lic leCzie wynikac

/ dokuniuii(on /aluiczollycli do oLtiy.

2. W pnz padku wyboru o cny zb/tulej pnzcz W konawców wspolnie nbicJu4acych sk o wlAclenie

zamówienia Zatuuiwiaiuicy ilioze zuitluid piycd nlnuircicni umowy przedstawienia uniowy reguluce

Poącc tych Wykonuiwcnw. nowa rik;i wiuiiui okrcsbuie stnnly umowy, cel dziuiłu,ie.soosób

wspohdzialuiniui. ;„u,kre” prac piz.ewidzi.nych do wykonania kutzduiuu i iiicb,soiidarnui odpowicdiialnosc /1

wykonalne zalii(I\yieiill, o/rac/cnie czut%tl irwunzui konorcium ( lwimnuicezi> okre realujic ji luedlniolu

zaniówicniui. iLwarancii i rckonii), wykltic,cnie iiiozhiiyosci WY iowiedi.eiiiui umowy konsorcjum przez

btóreokolwick z eto ezbonków do czasu wy konania zamowicniui.

3. law urc e umowy nasiap i U U /0W Zuiiuu,w ta jacerci.

3. l”(siail(flĘit”liSl tblulltltlc WC W/ol/C liniowy lC podleruijut nerocjacjoln.



X. \nuitaiiia ciotyczace zaticipieciciiia ilalczyteĘc) wykoii:ini:i iiiniiwy.

ZiiiiiiWii4i!cy ile %yyiila;_a wniesienia zahczpitcztiiia illtŻ.yteL() \Yyk(iiiiiiia li!ii(i\Yy

XVI. Is(otnc dla stroit postanowienia. ktńre „ostaiii wpniw;idtone tło trtci z:!nier;!Iiej nutowy
W spranie ZriifloWieiii:i piiItIicZItUĘ(, ()óliIt Warilitki innowyalbti W ińr 111110W)”, jeżeli ZHIIIiI%yiIjicY
wynut od \V koiiancy. Hi)) z:iwaiI „ Ililli ItIlIOWC W sprawie ianiówieni:i j,iihlicziieo na takich
w;nnnkiicli.

\kzÓr ulitoWy, slaI]0\Yi Za L1czuik nr 5 (10 St Wł..

XVII. ionczciiie O rodkaclt ochrony J)riIWIiej.

Każdeniu Wykonawcy, ti takze innemu podinioLowi, cieli m;l lub ujai interes W uzySLtIIiu danego
ziltIOWieltia oraz poniósi 101) Olo/e 1ii,iiicść szkod w wyniku naruszenia przez łain:iwiijiccgo przepisów
ustIwy I”ZI” przysiu”u]i rodki ochrony prawnej przewidziane w tIziiIe VI ustawy „Li” jak dla postepnw.iń
pi”wyżej kwoty OkrcIOnLj w przepisach wykonawczych wydanych na ntttlsiiwie art. I I ust. 8 iiiawy „LI”.

2. Siotlk i ochrony prawnej wobec o loszenia t /itiI)oWiCfllti oraz Sł Wł. przysiuguji równ lei ttrl”aainlcjoin
%„lJi11tY1ti na lisic. ° której iiiowa wart. 154 pkt 5 tisI:iwy „71”.

XYIII. Klauzuli inf rrnacyjna dotyctc:i przetwarzania danych osobowych

ZLodn:e i. ar!. t.3 List. I i 2 rozpornidzeni.i l”arlainentu I LIropeIskiu.:o i Rady (Ul) 20 lb/579 z dniu 27
kwietnia 206 r. w spilwie ochrony osob fizycznych w zwiazku / prietwarzaiiici danych osobowych I w
spriuwe swobodnego przcpiywu lak cli danych orz ue hylenii dyrektywy 53b”WI (opolne
nizporzadzenic o ochronie danych) (Dz. Lin. U I I. I I 9 z 04.05.20 lb. str. I )„ dalej „.R0DO‚ infórrnuje, ze:

I ) idministratorein l”;iiiWl”arri diiiy”cli osobowych jest Sieć Badawcza Lukasiewicz Instytut
\k lókiennieiwa „. siedziba w Lodzi_ nI. ltrze,ńska 5 15

2) ktintukt z inspektorem ochrony danych jest iittuliwy pod 1 rescm odw w.lodz.1j1
.3) „ani Pana dane osobowe przetwaninne bej rit podstawie ar!. S ust. I lit. b) c) 1U)l)0 n celu

zwiizaIi\in Z pOslcpttwIIlicIfl o udzielenie zainówictia publicznego KI I/P—23b—21i
lub u zwiazku z prawnie uzLstKlniooynl interesem udnoiiisłraioia na podstawie irt. S ust. I lit. 1):

4) odhiorcniui Varii „tria danych osolt<twycli huta t,sti1w lub pt;dmniy. którym udostepniorta zosianie
dokumentacja potepowania W oparciu O wł. 8 oraz. ar!. Qb u! .3 ustawy / dnia 21) stycznia 2004 r. —

Prawo ntinouic publicznych (Dz. (L z 2017 r. poz. l57 I 208).
.9) I”inUl”aiii dane osobowe beda przechowywane. „odiiie / art. 97 usł. I ustawy i”zp, przez. okres 4 lit od

dnia zakończenia poslspowania o udzielenie zaniowlenia, i ezeli czas trwania Liniowy pnzekracza 4
lita, okres przechowywania obejmuje ctly czas trwania nutowy lob w oparciu o prawnie uzasadniony

i teres tdnii nist rantt,a.
6) obon azek podania przez Partia Pana uanych osobowych hezimredrio Pani lani dotyczacych jesi

\VyI1]()1ieiti Listii\VOWyfl] olrelonyi I W picpsich u%tawy Pzp. „W:azariyi,1 z udz iileiu w posteptn%aniu
o udzielenie zanrc, lenia publicznego: konsckweiice tiepod:nrii i)kreslon\eh) danych wynikiia .

ustawy l”zp:
7) W odniesieniu (1(1 Pni fLota danych osobowych tiecyije ile buda podtuuowane w sposob

z,uuhmlaiyzowany. 5t050\YiOt(C citi art. 22 ROI Xi:
) IRisiada l”ani/I”ari:

lii ptnlsi:iwie ari. 15 l(Oflfl prawo tIotepn do danych osobowych Pin „Ikina tloiyczacycli:
— li! lOds!ll\YW tri. lb R( )l X) prawi dtt sprosiowaut l”tni;]”wra danych iisobowycli

na podstawie art. 18 ROtX) prawił ?.adania od adnwtrstralon ograniczenia przeiwirzania danych
osobowych z zastr;eżenierin przypadkow, O kwrychi nowa w art. I 8 ust. 2 ROI )O

prawo do yitiescniii skano do Prezesa Urzetla ()chirtnw Danych Osobowych. fd\ uzna t”anI”ui, „t

pizetwan/ane dartych osohonycit Pani l”ani dotyczacych narusz, przepisy 1(01)0.
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Identyfikator postepowania i klucz publiczny

Identyfikator postępowania - 03b57692-2a32-4Gea-bbf3-aae7lOd6dad7

Klucz publiczny:

Ver.%h)n: flCPC O yl82.O

mIsEXXDPyQEEAIyMKZpgMy+9ZkgRHqFOT49yp4QyZaEsdd5niY17TBa;QnjpPRO

N2G5S5OItBKBAmNDnIxMyNCsg+A7/FX7MMyZMfoIXUkrjm1Uw Ya1wujChPE+wF

JzNDbGAGhXznwrn łypcPTR%ztbJ3cqMziX4IbU//qNcnr+py4LscupGzAAUTUAx

OEE2MjI DQUY4NzkzQzM 2OEU3Nj IFRTY1NOExNkZBREFyQzBERTFFQOMyQUNGMjJ E

MTF3MzExMzQ3MFFDNjEzMTJGOFI3NUM5MOEZNDA5QYOMJg4QOM1OTI4MDFFOUM5

UTd FUk U4 Nz EON DAONJZGRD 1CM kUwOTID N1zOURG N4icB BA BAgAGB UJdcLOdAAoJ

F N 9 xO u D802d5 sgO/1 O U PSyxsIwG k4z M kam fG 5 si 7f U OUC+A/Zy/z2 W3 Rgyq÷kk

KqmYhHax/aFyepOJpG24/w/9ToPy2Eny5IZ6QYPjhFFxndUABDK2Dr5kzttNOJF

ł÷MImH1WQ2IRzbAw M Bp LM qSAd/myoz9zfkFAugw5szRawOj04 Ney nqU BhmN

=xojX
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„ilactiiik Iti I LILI FI „(I”—236—2I. 9

Uicc,tć ( )IreItIa

()IEIłI,\

\V )i).ltpou;u))II LI I1I/IcILI)IL iIIliI)flltIPl w irbw prłcI;irL”,Il liicLi:!;IIiic/ohic”,u LI u:iIii)ci

przcki.crijcii \%\IIflhIHi tloiycli r(iwIiowtIrL(Ici kwti( iihiesltiiiycii ii floILt\yic tri. Ii Lisi. 8 IhLa\yy 1M1 tui

dosutw c wIńkujity PIS wytwcirtoiiej IIieIoLL ąI waitii %Y(ILIiieCi.

Nazwa iLireN okniita

lit tIsii: . itr cl .

I. (.ciui LI trIy:

1.1 (Hcttijriii \\IOkiiIIlc li S I\I\\tiI/.Ohia iticitii.ii iiO\%IIlI,I \OLIIIc(I I_LIJIIIL 7. \\IIIIi.”.IIii,IIIII pcuyI.icii

isIL,Io\cIi wirtitikow zanio\yiciiia obtcionymi \\ w/.dZhilc li. I. 1.1

— (cIut jcdIILIsILow;i netto 175 000 i + .... ° \ V[=

(%Iowiijt

1.2. ()Icruuu]\ flIokilait „1.5 wyI%Orłofla II1C!t)Lb Jtlfl.IIia flIHIIic:.Li zLoLlflie 7. W iia;oiaIui tc I9kaci

SILIIIyUh t4aIiIIlkt)% zaiilII%icnl;i ok:cILiii3I]1; U rL)zdzuIic III. I. .2

— Cena jcdfl(1SIkL)yaI uchu x 15 990 k + .... „X, VNI” =

(ILU% lit )

l..4czIIa cena oferty wi nosr

(siowuiit

2. Itilńrintijc mv. że uyhor ubiLI lEb/ci oicrly: I)ęcIzic/ ule l,eJi.ie (ii/uj o/r/oz shrs/n)

ptitIic Jut t\5iu11t LI /„IIitmU IIIcL_”JLI uilo,yiaźkti I1OLIIIkI)UCO. W i.niazkii 7 C\ W flk tIt 11% IIi/Wc

(nitu) owalu LhIucI. Ltt,ryuii LILIL,I\%a wuatIczc lic Iitdźic ulowilIzic ° .I_0 P°1°1 uluiz cli waiIt,c

bIł. kULIbY podatku \ź\ I

Roulzaj (owamn \k IllOku licz Lwoiy potluikti yAl H
Lrnun wykoninii: SIIIŚCC%yWIIiC 12 mieśitn. iczac od dui ziwirri, liillLfl\\

4. Okrujeuity I115IC1fl44Cc wirtioki ilitliosci diii od duty W)SIiW lenia Likttiiy

S. ZarLIeslnowine iii/wy I I(IiCY wykon;iwti”w W3 SIcpUIc\ cli \YSpL)IiliL (w prz\ iidkit W\ ktiiiiwcńw

\Pt1IIle LIIICLliIt Ci SIL Li Lidieiluie ZjIIIOU clrii)
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6 Akcepiojciiiy projekt oliiowy {ziliicziiih itr 5 do siw/.) oraz wutiiiki spetiiieiiia swiadczeiiii tiLre kute trcc
8l)Yt1liI isiL)ilt\el) \liti!1ki”W ?.aflin\ eOlit.

ii .ypittlkti \%yboru listu.) o(erly. RI) WiiiZii$euiiy sit do „:iwlucit 01113wy ta l;reltuityclu \\ projekcie
[11110W) \YlrtII1kaCl1, W IIII)SCti i lerTitiltie \yyziI;IezoiIynI piz_cz ZIIiiI\yl)acC”,0.

8. %%szl:LKĄ KORESPONDENCJĘ W spraWie ii ezeeo llos(ypo\yiiia naleh! kerou.y,ić liii eden z
I 7.8 / \C li id te sow

— za posretlneineii dcdykou.yaIle:7o Iiuriniil;irza tlOs[tpiiestl na ePI „AI” iflS_jfl: jul Wi!1)0ItII
— pod ireseul 4hr7yI1ki: JIW—LodziSkrytkaESP,

— tidtustepitioitego przez niinil>o,taI Iittps://miniportal.tizp.oy.pI (lornitilaij do kitmiki,u. id.

eP L A P

______________________________

e—iiiad

____________________________________

Itr tel.

9. Owiadcniiii/niy, ?c wypelniłem obowi;,zki iiilbrmacyine przewidziane w art. 13 lob art. 14 rolpor2tdzeiiia
Parlameoiu Iwrope1skicgo i Rady (UI.) 201 6/67k) Z (lilia 27 kwie(ria 2016 r. w sprawie ochrony osob
fliycinych w zwiazko z prze(wilrzaniern daiiycli osobowych w Spra\Wc swohiodneuo prieplywu takich
danych oraz uchylenia (lyreklywy „)5/46/WI wobec 1)501) hizyutiiyeli. od htóiweh dane osobowe
bezpośrednio lub posrednio pozyskalein w celo uhicania sic o udzielenie niniejszeso zamowienia oraz
zawarcia i realizacji tiniowy o udzielenie zllfliowielila.

7;,Iiic:”nikonidoriinicjszcj_oier:ys;,:

3

4

ni iescou.yosc (lata (kwalibkowaity podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Okrtzi może być sporządzoiia na forniularzncli przyw)towa nych przez Wykonawcę. lecz W formie
spcłiIiaj1ccj wyilio specyrikacji. Należy tlolczć iszystLie zalączitiki WyiliagatIc W specyflk;iuji.
W przypadku. ly znlnczIIil( nic dotyczy wykonawcy. n;ilcży mIpi%ać im nim _nie (1013 CZY”

DOKUMENT SKLADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM
PODPISIM ELEKIRONICZNYI

t7



Zu!ac,iiik nr 3 do siw, Kl 7.l_23h24!lt)

y” tuka litwy

()W I A I)(ZF Ni E

— oswiadczaniy, C nie n:iieźymy do :rupy k;ipitalowej, O Litlrt nowa Xv ari. 24 ust. I pkt 23 usliwy Prawo

Zamówini l”uhlicznycli (Dz. II. „?015 r, pw. 2 IM Ze zm.). tj. W fl)7IUPICIULI ustawy z dnia lb 1utet, 2007 I. 1)

ochronie konkuiuncji i koiisunw”itow (I)z. U. z20l5 poz. Dś1)*

oswiaclcnimy, ze iiaIeżniy do tej saine grupy kapitałowej, o kitirij mowa w uli. 24 ust. I pki 23 ustawy

I”rawo Zamówień Publicznych. tj. Xv rozumieniu ustawy z unia lb lutcto 2007 r. o ocltionie konkureniji i

konsumeniów (Dz. Ii. z 21115 r.. poz. 181) co podmioty wynucnione pimizej (nalezy p(HJulc nazwy adresy

swdzih)*:

p. J NajwaWrma)

___Adres

siednhy

; I

_______________________

I

-

L walu likowany pt ulpis W ykonuiu cy Wykonawców

*
— Ii ieodpowuednie skreIić

DOKUMEN1 SKLADANY W POSTACI IL[.KTI(ONICZNL.J OI”ATI(ZONEJ I{\ĄALIFIKOWANYM

I”O1)I”lSIM ELEKU RONICZNYM

ib



/.„Icznik lirą tło siwi Kl /r—236—23i 19

\V ykai. wy”koii lii yLb (b)8I W

I DokumentWartose InIlto
Przednuot dOSLLWV Dati wykonaii a Odbiorca potW;crd?JlJacyL.p.

- doMawy W 7.1
-

tli ICiYtt wykon in e

Do ki żd ej J osŁi wy wy in wit jon ej w wy Lii zje n leży J oI; czyć dowody o Lrcśiiijaee, czy (losbl wy te zosti ly
wykonane W SJ)I)NóIi niltżyty

I)OKUMINT SKLAI)ANY NA WFZWANIF ZAMAWIA.IĄ(FCO

(;nh liośtL diii;i r.

(podj/s)

ig



L lir 5 l” iwz KF LP—13b—2419

LI nowa nr K F/Z 1” 237—23/19

(projekt)

W (łOILI .201”) r.. w wyilikLi ptHlcpL)wallia (I jzeIefle lIllimyieI)hI pihIciieo isi

(IOSLI\Yt WiCiklilit PIS wytwcirz(iIIa Iiie(4i(l iIII%%”aIIiO W(i(IiIeI(I ć.ikoncźt”ttttt wyltitreiit l zez

Laimiwiajaee:o olerly Wykt)Ila%C) W II ytHe przet1r.Si1 lit )LllIlICL(llle() O WWlOCi pIzekrIczailcej

rowllt)warIoscl kwot „ikrcIo,i3 cl) ni p(ld1;Iwie IM I I tsl. X tistawy 1 dum 2”) iycz,Ui 2(104 r. Prawo /illiówien

puliktz.iiych (IZPI (tekst jednolity Dz. U. z 2018 .. pw 18(, II. 1C 1111.).

[701)) mc(Ił)

Sieć I ładiwez, I .ukasmewicz — Instytut Wlókiennictwa z siedtmbi W I (Idzi (adres: 92— 03 I „Ód, nI. Brzeziński

5/15) wpisinyni do rcesIrti przedsiebiorców prowatizoneo przez Sid Rejonow3 dli I odzi—Sródm bem w

Łodzi XX Wydział (iopodirczy NRS pod 000Ierciu: 0000043804 NIl”: I”! 724—0(1 )—0(,—04. Iłeron: 000051)239

zwanym dalej .2:imztw lajicyin . reprezenlowanyni przez:

1) —

2) -

Z sictizibi W NIP

zwlnyln/, dilu1 .Wyknnztwc;i. reprezenlon tym/mi prze

1)

Lutowa uw;zleda,mi wynk j)L)SIL31OWIIII opaneo O pr?epa ar. 39 us:iw Irawi> tImowIeIi public”nyeh

dni 2i) stycniia 2004 r. ( LI.pZ.i). ). owca I\(Óreio w loitiono Wykoniwce

1. Wykoniwca zohowi:i,”uje sic dot:trc,c sukces\ unie /am:iwiajmicernu wytuieiiioiie w 2 pkt 2 huk

włókniny I”ES wyiworzonej nietoda i2lowania wodIleĘo:

(I 1imIrmirlcl richi:

1.1 — masŁ powierzcliiiiow:i 38 :E 4 Wu,2
— ruboć 0,45 ÷ 0,60 mm

— wytrzynialoć ni rozciaĘanie witllnż 80 N/5 cni

— wydluknie wz1lędnc l%zdlużI)e I 0”%.

— Szt ni IUISĆ 0(1 9(10 III Iii tI O 2 000 inni

1.2 — masa powierzchniowa od 30 do 100 iin2

—pozo alt pa ni metry wed ług kart ka tak”gowyeb dostawcy

2. Przewidywana ilosu wlókni un okresionci w 2 pkt I

II -175 001) k.
12-15 000 kg.

J

Wykoi,miwc:i iC4IlEztOe z:ImLIwiciiic sukCcSywl!It W okresie trwani:, LLII1OWY. ktćąyni IIIIIWi W 8.

2. Wielkość dostaw /;tliimIwmaI,c okreNia W 4)ruiue piselliuiej Zwiliej dale) •.nnnowIeiiieni IŁ 14 dni 1)17CL!

wyillagain ni przez /I!liawiIjmIceL) Ieriiiiiieiii (ILisiawy.

3. /imin iiImiC\ ola prawo in ickz\ C LII) /0111W js/VU n icikoci (:oMdn realizow iiiych sukceyw Ile LI U/Hi

illizwloc/Ilic oitoriiiuje \Vykiiiiawec.

20



I Wykoiriwca h,t:irc,;i ta swoj ko”i ł.it,\y4io;i (stcwc.
2. Warunki dosriwy: <lun fiest/yii !;II1i:iwiajaCtto, )2—103 l_ód) iii. Hr,czińska l3, I)Al” Di)!.

INC( Vii RMS 2010).
3. Wykciiiacti zawiadaiiiia )„.aI1iwi.ijaue”.o o terminie iltistawy W tonitie pcseillikmj ( Fksetii cib dro.s

ele L t ioi i c/iii

I DoLii”czoiiy przedmot zamówcnhi poinien odpowiadać wyn i:anioii Zaiiwi:iiacermo określonyiii w Ę 2
pkt I iiiiiies”Lt liIiiu\y.

2. Domtawii poWiilila byc Ilcipowiedilio oziiikowaiia oraz. 1OSLIIkIĆ OYiadecIwc) jakosci/iilesi, lub iiiny dokIlilleili
poi\yerdzajcy posiadaiiit” systeiiLi zapewnienia jakości.

Sirony tb[aI;lj;i. ze cela I ki. włókniny I”IS wy(worzoiicj mehd ĘlowaIlin wodnego jest cciii
J cdw 1 st kowa i ccii t:

— WlOknlfl1 O piniiiietritcli określonych w 2 I ppkt J. I —

— wióknina o pannnetrich określonych w 2 pkt I ppkt 1.2 —

2. Maksymalna nominalna warwść brutto umowy wynos: zł (słowilie:

3. Zamnawiajacy nauczy i odprowadzi VAT „. uw,1cdnienicmii przepmsow cibowiaztmjauych kr:ipi
ZanIItWI.IiaCeI,O. tLar;is :oslrnzh” lisim/cn” li prrpudii gór J1,konuini skhiditjucegr; )/L”rk Inc /„cyLic

4. kozi cienie umowy iiastapi zcodnie z łacina warlościa faktycznie zrcaiizowanych dostaw wskazaną w
kikttmnicli yA”i W okresie ej trwamiia określoiiymn w 8.

5. I aktury moga być przesyłane iv hisuje clekiromimczncj mi adres e—mail cIaktury, iw_liidz.jil
6. Zaimiwiajaty doptiszcz1 inimalie ceny icdmostkowci przedmmiioiu tarli WICIIii W ezasie trwania umowy. je”Żclm

koniecznosć takiej zmiany wyimika z okoliczności, których ile inni_na hylo przewidzieć w chwili zawarcia
Liniowy, W szczcgólnoci w przypadku i_lniany cen surowca niezhydnego di, wytworzenia przedmiotu
umowy. Zmiany w zakresie ceny nie mogą nastipic czcściej nr, raz na kwartaŁ Pierwsza zmulana ceny moi_e
irisiapiu: po tipływi pierwszco kwarttlcm ohowiazyw;cnma ulicowy. /mi:ina ceny jedimosikowej iiie nioze
powodować zwiek zenia całkow itej wartw.ci tmniowy t>kreslonej w V 6 iki 2 Uiiiflfl y”

I. Za wykonanie liliowy Lmmawiajacy zapłaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane na takturze
W termimimiie dmim od daty \%ystawiclima Ihktuiy Ziimiawiajaceiimu.

2. Z:imawiaiacy upowaznia W\ krinawce ci0 wy stan icnia I kiury bez swojem podpi.u.
3. \k priyp:idkum wysiawiecita pr/cz kraioacmo Wykonau”cc hikttmry i wabicie obcej. plamiści dokonywane

hctla iy l”LN i redimiemo kursu \131” z dna poirz.cdztjacemii (I/ich fl”ystt\yieIIia i:tkttn”y (:upm\ :ost(i;ri(
11%” 1111k”! II” luc „11 I5(”J 1cl III/li Wi „/u ab „mu uj „h )IiUiI”( 3 bib iI”I i/uli” li” juk hJ :/ II itl :oshnn o/t „tli).

4, y: przypadku podania przez km”ajowem.o Wykonaw cc ceny w oterc ie w walucie obcej a wystawienia hktury w
PLN, Wykonawca dokowi przeliczenia waluty obcuj na PLN we średmiicmo kursu NIW z dnia
impnzeclza.iaeeri (I/wit wymiiwjemimii iiiktun” L”upis :oshiflhc ILyIIIUtII” ii :ct/i”_”io,”,ci (id hfliji( jtO(”b(itL(iliti
tł „„kcniciirei” liii” lm”uJii(” ii juhnj ;hLiit?tl ::crsttuik” tJ/t

I. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony: sukcesywnie \k terminie 12 miesięcy, lici_ac od daty
zawarcia timnowy, z zastrzckniciil ust. 2,

2. L.:now,i nye:isa W przyp:Riku. miły wartość pi”zecliiiiotu zamówienia okrc.lona iv niniejszej [liliOwie zoshtliiu”
zrealizon an;i.

3. Przecliuzcnic terminu i”eiiiizacji tiulowy inni_e nasimupic W pizypadkti nic wyczerpania przez Zaniawiajacceo
wau”toścj umiiowy. lennin ten mani_e być przedluzomiy max 06 un—cy aziekseiui za zeodą stromi.

4. Zainaw ajacy iwie odsiapic od umowy na podstawie kodeksu cywilnemu Ituli z poniższych przyczyn:
w przypadku mdv dostarczcml\ towar zuwiera wady. a szezemcilijciści lic spelili:c par:ullwtrciw okrc\ioitycl\
u * 2 ust I ii I Ii „zu I lilOWi „1 mi Liii tu przy”uuuIL / mi tn lii liLniu U L I Li nIL”,” i( i od
ultr/yillanla (IiI”,LIWy lub ujawnienia wad\” jeżeli wada wyzia na jaw po;niii.

— ii zakresie reszty nicspelnmmicrui świadczenia w przypadku mdv Wykonawca nie dolny mutuje określonego
w umowie terminu realizacji dostaw bez wy/flaczenia dodatkowego ienui iti spełnienia swiadczcnia.
Odstapienie oc liniowy na postawie powyższych przyczyn iiio”/e nastapić iv terumnnie (10 dnia
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1)

I \yykoiiawc;i zmlac mi rzec; 7I!nawiai;ie t> kary (lilloWite \

0 ° \yirloci iiiiiowy ()IKieslonei w 6 na. 2 tiiiiowy za odst:ipienLe pizez Ziii wi:ijiiceo na pod hiwie

X tit. 4 Liniowy. Ititi (idstapicilit na podshiwie przcpisLw kodcku cywiIiiero, z przyczyn Iezcycli po

stioiiii: \%/ \ktlil;i\\cy,

Ii) 02 wirIttci diiti iIIlOWi(liiti p:rti dotiwy za k:i;d\ dz:eń onóżnir;i”i w realizicji [CI pLflhi

(I(ishi\i\. liC WICei iiii 10 \y;irIOsci UII1OWV ()kithlOilCj tu. lilimu.

2. L;t:ar;e,ouie kary nuutowne nic wyI:uczu;a uudpiiw:eilziaIuuuuci Wykonawcy na z;isad;ich Lii)Inycit, JL”ZCI”

wysokosć zktidy sIit)WotlOWailei iiartizeiiitii I poslanowieui uiiiownych przekroczy \YySOkOsC zastrzeżonej

kiury uiuowuwj.

3. /auiuuwi;ijacy 1a pa\”0 (10 potrcwu Kir tuiiiowuiycli poprzez pOu1liiieSZeu1!e sumy )ieuiieZiej naIeiiej do

„ipla(y uJ tidtuwie otrłyuuliiiiUI od Wykouiawcy IHLury VAT.

4. Wykonawca pon° OdpOWie(I/ialnOhć zi dzuakuiuue osób [rzec ich, który un )OWieuiY w\konauiic zamówienia.

10

I Z:uunawiaj;icy zitstrzcwl sohic prawo (10 przeprowadzenia prób (echnoloji ucznych przedmiotu zamówienia na

kilku parlu;iclu produkcyjnych wyrobu IiniiIneo oraz, do oceuty zrt)LIności wyrobu WlaIncLo z kuLi

paraunetrow iecjiniczuycji wyuu)aean,auni Zail)awiaFiCCL”o.

2. !;Iunawialacy zistrzesi sobie prawo (10 odiupicniu od umowy w ciat”tI 7 dni od diiuy oceny wyrobu

IJiflhi]CŁ”t), W przypidkti cieli wyrub tin;iliiy fle jet zodny z karla parametrow technicznych i

\yyutianliauuii tiuuuayiajaceio

II

W sprawach nuetureuLilowanycli l1iniesia Liniowi maja zastosowanie prłcpy prawu polskueuo. w tym kodeksu

cyw.lneyo i przepisy Ustawy Prawo zamowien publicznych.

12

Spory wynikajace z umowy rozstriyga sad miejsca siedziby Instytutu Włókiennictwa.

13

Zmiany (:0 (iiOW\ inoa być wprow adznne tylko W [Oruluc pkeninci pod i yiorein n iewa;uio”c z

u\y2!_Idr1ieniein ze,itd art. 44 ustawy „lawo zniiówień pnblucyuncli.

14

Unio%yc sporzudzono W dwóch jednobi7iii dcych eeieiiipiarz:ich. po jednym dlt każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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