
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut
Włókiennictwa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Środek wiążący- wodna dyspersja polimeru estrów kwasu akrylowego
Tryb:

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

Znak sprawy: KF7ZP-236-32!19

Łódź, dnia wrzexien 2O1) r.
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I. Informacje u4ólne

I. W )OS(CpO\yaniti O tidzcleiiie iainówiciiia komunikacja niied,y Zamawi;tjiicyni

\yy kun iwu im i odhyw I 1 L luktn)ii um L priy U/VL iti ni nil „on ilu Ii t% /iiii „_j1 O I iltiipoyj1l/ I L ąPu

lii tp/ep[I p.yJiy,pl/wpzprn;I1 pod idreseni skrzynki iW— t,odz;Ski”tk I

2. Wc wsiclk w korcspoiidnu i /W hi/ai1t z niniejszym postepowaniem Ziiniwiajicy i Wykonawcy 1(luiuj3

sic numeicin oelosicnii (III) Itil; II) postepowanit). oraz oznaczeniem postpo\y nil pr/Cz

/;iinIwiapicCio Kl:/Zl_236_32/lt).

3. Wykonawca z;lmieiyiij;iey w/iać udtial w posiepowaniu n udzielenie /nmówicilii publicznego, musi

posiadać konto ni eI”UAI”. Wykonawca posiidijiuy konto na ePUAI” ml dostep do formularzy: lożenia,

ziiiian, wyco(imni;i oferty Imiti wniosku oraz do torumulztrza do ho muli i kaej I.

4 - Wyniiwani;m lecitniczne oraniziicyjnc wysylania i odbierania dokumentów elektronicznych.

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz in bmiauj i pri.ekazyw;tnych pr/y ub uśyuiu opisane

zostały w l(eu)am;aie korzystania z miniłonalu oraz Resuliinia,e eł”UAP.

S Maksym;il 1)” rozliliar plikow przesyłanych za posrcdniciwcin dedykowanych bnnuIirzy (to: złojenia,

zmiany. wycofania olert”y lub wniosku oraz (10 koi nunikiet wynosi 150 MB.

0. Za date przekazania olei-ty, wniosków, zawiidoni ele dok unientow elektronicznych. oswiadczeń tul”

elektronicziweli kopii dokumentów lob oswi;idezen oraz innych iilłt)ITflii(ji prżyjlilojr sic dale ich

pszek;mm_.niii i el”LAP.

7. tleni lik,iio lostepo\%iilii.I i klucz „Lii”Iczii\ (11,1 d,iie:o iSisOWiliUl o utti;ehiiie z,3iiit-weiHa tio.Ic;iic Sa

iii Liścic it”t IslAhh/”ć(y(tp(iitUi: liii illinilon;tlu oraz w SI\\ Z.

S. lhiknrncnmy elektroniemne, t,siacczenia lub elektroniczne kopic dokucuiemuow lub owiadezeii skiajine s,i

przez Wy konawec za porediictwciii I orniularzi (10 komunikacji jako ziilaczniki. Zaiiitwiaiacy dopuszcza

rownicz możliwość sk adanii dokumentów elekironicziiych, oświadczeń lub elektroneznych kopii

dokui:ientow lub oświadczeń za poiiioci poczty elektronicznej, na adres email: zanM”wieni;ii”iwlodz.pl

Sposob SPOrbld?eiUa tlokumenlilw elektronicznych. oswiaduzeń lub elektronicznych kopii ciokumeniow lub

oswiadczem mus; hyc ;eodny z w\in.Isan:ami okrclonyin u rozporzidzeniu I”rezc-.a Rad)” Minbarów / dnia

27 czerwca 2017 r. w sprawie umycia środków komunikieji elekironicznej W postepowaniu O udiieieiiie

niniowicni;, pubIiezne”o (iFdY udoslepniaaia i przccliowywai;im dokumcnttiw elcktroniczincli ord;:

iOZJ)OitcittćI/Ul ItfUiL%ticl Rćcii”ći,ti thiio 26 h;wa 2(//6 t. ii .\]icJii”/C roa:cqon dć)hiifJi(I?t(ćil, jUAW/i fltć)t”

it :wna I lUt J/ULi” Od 1 II „kot ioii „t 1” 1 / „oz/cpowaf ittć liChw/t „filc i/II (iii/t „tilit.

Q. Kazdor;izowo jeśli w ninieiszel S[WZ jesi mowa o opairzeniupodpisiniu dokumentu/oświadczenia

kwaliiikowiiiyni podpiseiii elektronicznym, Zumiwiajauy wyniiw.a aby kwaliflkowamiy podpis elektroniczny

wystawiony lwi przez dostawce kwalilikowmnej tislosi zaulania. bediceso podmnioteni :-wi;idezieymu ustusi

ucriy:ikauyjiie — podpis clektronicniy. speiniajice \% niosi btipieci.eiisiwi okrelone W usłanie z ćliiia 5

września 2016 r. o uslus.icli zmuli: im c,raz itienuyl:kacji elektronicznej t)z. U. z 2Gb r. luz. 1579 ze zm.).

10. Z,mmniwi;at”, W\”?;lac/.i nastepulilce [35011% do kontaktu ;: W \kmin,iwuanmm: „ani „al \ii:..orzil;i Puilniw asi

\„liclial Kuimkowski eititik zimmliowieiliii”; LW.ltIdZ.llj
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II. lr%l) nd,ie)citi;i „nuówienia.

Ntnitjsc posiepowaiiii.” piowadiiiic tI W trybie l)tJtIarii Iiic( niniczOneLo na podstaw te art .39 j nast.
ustawy z dnia 29 stycznia :zooi r. „rawo Zuniówien Publicznych zwitnej diIe „.nstawa P/l” oraz aktów
wykonawczych wydanych tia tj podstawie.

2. W („:ikrcsit n;tititi:ailowiitiyiii niniejsza SpLL\lk;icjii I.sLoIiych Waninkow Zamówienia. zwiiiit daIc
..SI\\Z”. j.l,.t\i”iie tniljii iiZtpiy tistiny 1”!”

3. Wartosci zalilowieilia przeki lela rówtiowarttisci kwoty okresłonej w przep.ich wykoiiawczych wydanych
liii iOd5tiiC art. I I List. X ustawy P/P.

III. Opis przedmiotu zatiiinyieiiia.

Snulek wi:żJcy—w(i(In:I dyspersja p(IlinlerIl estrów kwasu akrylowego — wodny roztwór żywicy
akrylowej (I piranietriieli:
— gęstość (20°C) 1,01—1,08 g/tuf4
- lepkość (23°( ) 15-35rn1”;t .
— zawartość substancji siniej ca. 48—52%
— pil 3,0—5,0

— Ilość: 100 000 kg

rermin realizacji sukcesywnych dostaw lic ii,ozc byt dlużs;y niż 14 diii od (laty zlożenia zitiiiówieniii.
Warunki phiitnosci w terminie: iiitiiititiii 30 dni i nic (ilużcj niż 60 uliji od (jaty” wystawienia kiktun
Za uzi W i 9 itc Cii] LI

Po każdej dostawy na leży dobjczyć świadectwo ja kości/atest lub dokument potwicrdz:ijt1cy posia (lIlii je
Systemu ta))ewnwIli;l Jakości

Wraz z oferta Wykonawcy si zohowiantnj dostarczyć na swój koszt co najmniej 100 kg oferowanego
śrctdk;t WiŻ1CCfl W cclii th,k4)llzillia ))R)Ily tcubnt)ht)elLJnc). Cl) pozwoh na iwiertl,eiije zgtidiioiei wyrobu
inalne5c) Z wymogami ZzunitwiajaceiĘ okrcslen ja ceny elektywnej jednosikowej srodka wiazzicego oraz

ocene ?eO(fnOci z:ioierowaiuceo produktu z eharakLerytyka przedmiotu Zaitió\4 iem;t.
Miejsce dostarczeuia srodkzi wL;Lzaccyo pr/eziLlcy4u%eeo ita protw 2—t 03 Lod,. ul itrzezińskzi h/3

Wm1 finalny nt wIók nina produkowana w Sieci I t:ilawczcj uk:e.iewicz— laM \(ucie kIob ictuiticuwi
wccthiE w lasilet technolowi, pon Mah;i poprzez n:ip;iw annie W bókininy \Y nurzanej iuucicnda nelow:iina
wodnei,o (wył r,yinaboic na rozciatzauuk — L ieruuuek wzdłuzny wymta > 80 NiScni PN—l .N 29073—3; I 994)
nhneszaninia wodnej dyspersji sadzy i srodk:i wiazaceco wodnej dyspersji polnneut estniw kwasu
akryloweo. /ailiawiaiacy wym:iea, zeby wyrób linałiiy powstały w oparciu o oterowany srodek n nażiucy
speliuial pinntinletry j;ikocioue otoweeo wyrobu wzdtLlżinet ta zerwanie t I hO N/5 ciii w
I „N—i N 29073 —3: I 994)
Za lulawiniący po przeprowadzeniu prób tech nologicznych określi ilość środki wi9żącego — wodnej
dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego it:iuiesi onej na 1 nr włókniny ji iyzbędnej do tego, aby
kotiipozyt wtńkninow produkowany w Sieci Badawczej Lukasirwicz — Instytucie Wiokjetuuictw;i
według wtasiicj technologii, spełnil parametr jakościowy gotowegti wynibn — wytrzyniałosci wzdłużnej
na zerwanie.

Następnie usta li cenę efekty 4V Ilą jed nost kow;i ja ho i bezy ti niasy śroti ka wi żącego — woditej dyspersji
polimerii estrów kwasu akrylowego naniesionej na mi2 włókniny i ceny I kg środka wh1ż;1cego (z
dokladtunscna tlo czterech ituicise po przecinku).

W”Loniwea /obowiazan\ esu ztea)izowae /;nn]owieilie ta ias:idieh j naninkaclj opisaiuyelu we wzorze
itniowy statiowiacynu Zahtcziiik nr 5 Lit) SIW!,.

2. Kod (l”V oniz Nonuenk lat Lira Wspóhitewi Slowit ka Zaniów ień: 24.32.33.20—3 estry kwasu akrylowego
3. /itiiuiiwi;njaey nie dopuszcza nii,Aiwoset skŁitlaiuia ttciL Uj._%eiOWVcil.
4. Zainwiaj,ay hit tltipiisitta tiioJhi\yosci skladaii:,t otert \kariaintowyclu.

5. Zaiiu;twiaaey nie przewiduje i no,hiwoc udze lewe zaiiuow ien. ° któryclt mowa w inni. t.7 ust. I pkt 7
ustaW y



I\. „tenuta wykoutiuia zalltonieIii:t.

Zatitwiajacy wylilawi realizicii zauitówietiia w tertitinie 15 iiiiesęcy henie od (laty zawaleni umowy.

V. %Varunki uidzi;iłti W posttpowli]iIi.

I. () udzielenie zamówienia lnowi tibie;;tć sw Wykonawcy, ktor,y:

I ) liC podlcwii \yYkltIcielliu

2) sileiniąla wirtiitki tidiilti W lio5tcli iwaliiu doIyeIiee.

a) koitipetciicii Itib tiprayi)leli do prowadztiila okrt lonc dzetłalnosci zawodowe1, O le iyyniki to z

odrebnych przep Isow:

Za,n;t%yiajicy nie sla\yi;t y;irtinku \V tyta zakresie

h) syiuiicti ekonomiczne1 lub Liiansowcj

Zwniwi4;iey nie stawni warunku u tylI) zakresie

c) zdolności techniczncj lub zawodowei

Wykonawca .pełni warunek jeżeli wykai.t, Że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu skI;id;uiiii ulen, 1 cii okres prowacizeti dziiłilnoci jest króhzy— W tym okresie, wykonał (.

w przypadku swiiclczeń okresowych ILu) ci;e lych rówit ci wykonywanych) tuczycie CO kil IflflWl I

tlostawe hrodki wi;t_icego o wartości co najmniej 300 000 zi brutto.

(Do pr t//C „tzw Iw PLN mi „ur/o/ej m iyku:otn „J w dokiw, eli/at li „1o. itim „t/i tki [za/i i/t „ntt „;j ii pt „li i/Ul ?Iui

ii”(it”i/ti(Iit” „kL/i/,, Ii” pokpuli”tmw, mi”i”ra:ont „J W i”ci/wach uu,tyi, tu: PLN, Zuuua,ajću /fltljflh/i”

zruć//ii kiwi pni”! jkou”u;z” p;”,a”: Nw”udoir Bank Patyk, c/iii,: ti”S Zt”c”jci posh”potyunui).

2. Zirnawiimjiuc-y noze. nt k;izdym etapie postcpowani.t. uzn.uć, ze Wykoniwet nie posada wy inieanyeh

zdolności, cieli /aanuu/ouunie zusobow leclin:eznych liii) zawodowych Wykonuwc W jime

przedsiewzeeii cospodarcze Wykonawcy moze mice newitywny wpływ lii walizek zimówienia.

3. Wykoniwc noze w celu potwierdzenii spcłn ania warunków, o których mowa w rozdz. V . I 2 b—tj

nuimc1s,ej lU”Z w stcsciwu;yelu syiuicacit oraz \4 tułzi”esieutuu tui kuimzkretmw1o zijówicni,. Jub ego c?c:ei.

l1oltlc ni zdolnoscuch iccitniczriyutu liii zawodowych tuli sVttJltjl tiii:uiisowcj lub ekonomuicinet innych

iodiluoto\y. ticzalc,”muie od cłuirakeru pramyneu aczac)ch Ło Z flhiH slostuihUW prawnych.

4. Z;uunyiajtey etlulocje%,lj(” inlbi”mntije. iż „stoso\yi]a sytuacja”” o ktorej muowi w rozdz. V .3) itilciszci SIM/Z

wystipi wyluczitie W prz\ padku kiedy

I ) Wykonawcc ktory polewa mit zdoluiościach lub sytuacji innych potluniotow udowodni Zumw iijactiittl.

ŻC rcilizuiac z,ufl)OW1L”i)tL”, budzie dysiionowił i)ie/I)e(tiIYIi)l zisobiiiii tych j)t)tJlfl()to\W. W

szczeuolmiości przedstiwijic zobowizan ic ych podmiotów do oddania mu do dyspozytji

nmczhediiych zasobów ni potrzeby realizacji zumowienia.

2) !umllaw.ujac\ oceni. ci tttostcpni;ine wykonawcy nrzez lilie podnuoty ztloliiosci teuhnuc,ie luzu

zwodowe łub c1 ytnacja linansow;u lub ekononiciima pozwalani mim wykuj,uaie przez wykonawce

spelniania warunkow udziału w posk”poW:unLi uraz ilxida, c/y lic zuchodzi wobec lewi

podiituotu podstawy wykluczenia, o których mowa w iii. 24 ust. I pkt 1.3 22, ni. 24 ust .5 pkt

usta w””

3) W odniesieniu do wirunkow dotyczicych wyks,tikenia. kwalifikacji zawodowych lub doswiadczcni:t.

W koo.mwcy uiiuza polceic na zdolności,uch zniiycli podzniotow. „jesb podmioty zicilizuja robot

budowlane lub uslnei, do realintui których te zdolnosei sa wymigane.

\Vkonawcy nioi wspolnie ubietać je O udz elenie zaunówien ii. W tak im pniyp;tdku wykonuw cy

bItwiwiaja peumitiummocntk.u do reprezentiwalmia cli u oosiepnwalnu (I LKt”;cleilme zaliowie:1t ałhti

re:wczeimlowuuiia W ios”aoneijn i zawarciu tuniow w s)itwe zulnowienit poblczieni. ł”elnonuocntctwo

pod rygorem Iuiewi?ziości w postaci elektroticznej. opatrfluue kwalitikowunyiiu podpiseuit t”łektro,iieztuyiii

utleĄ dol c”yć dii otcrt\. Zaizitwiajucy dopuszcza zlożemite eluktronucinci kopii pełTlountucnclwa

pi)swiudczoumL”j 1)17cl nt,tal”ius,”, kw:uJjflkowumy,u, p)d)iciim elckurouicznyni. I )uiktmicnt ( lub tloktumncnmy)

/:iwicitiacy ustanoWienie peltioniocnika musi zostac złozony wraz z ulena w „iuicizicHiynl pIku. w osLe;

cIekirtumcznej flpair/u)licj kwaitikowam3 0) f)Od)L”t”li) eJcktrtmmt”iynui, U fl;tsletliiic \%„i / pł:katti

stautowuacymili oterte skonipresowatuy do jednego phku archiwum (ZIP).
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Ci. \\ )Izypadktl WykollitwulIw \Vspó]niC iihiewtcycłt sic idzielcitie 7aIiioWII_liii, warunki okreslojie wrozdziale. I. 2) Ii. L liltiSi silellinie Ci) iHtIlliiIij jedeii Wykona\YCa saiilt)LliteIl]ie 111Ł) \ySZYSCy Wykonawcylac,riie.

V a. \VykI iwie nie Wykon H%yc3 n;i podst liwie art. 24 ust. 5 ust 1 wy PZL”.
łaniawiaj;tcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 tisi. pkt 8 ustawy IVlt.

YI. Wykaz <„śwj:idczeń liii, (lokulitentón, piitwierd;ajacycii ?pelili lilie wariiiikow iidztitłtt w l10%%P0%%;tIlitIoraz 1)111k podstaw wyklite,eiiki.

Do oferty ktżd\ Wykonawca iuui dolaczyc .ikiu;tlnc 13 dzień sLładitiii;i OlerI owiadczcnie w bimie
jcdito(iwo europcjskieto tiokijitiento Ztllll)WlCiliLt (J :Dz) spouadzoiieęo wedlu wyoiu sttndinitiwcso
Ioiinulaiia okresloiieo roypoiz;idzeiiieni wykoiitwczyin Koniisji Luropejskici, w zakresie wskazanym w
SIW! (7: lacznik nr 2Y Iiitormace zawarte w ww dokumencie beda sta%mwic wstepne potwieydiciiie, ze
wykiiiiiiwea nie podlewi wyklttc”eiiiu oniz spełnia warunki udzialu w postepowaniu. Instrukcja wypełniniia
tlokuittt litu /ii itduit %lL Iii sironic Lup WU\\ Ii/i) _pjUtł iii! iL h,jiW I ikL(1flH/ Łh/Ii\ tli (J I
\\1( liti liii II I V I <-Pl ) pti I I Itktioiiieiiic ni 1LJłIL do wypcłniciii i ił 0/ list dosttpiic pod idrcscill
hnp- kl ccl: cl; cr1 tiąIiI”lMIlb;lc-c-pdJilier1aItc pl
JI 1)/ii ilt/i. JłIj/\ in IR)%l Ę li Itkiroitit /11tJ31j” iti /tiiKJ_ ku ilihkou ill\ IilJMkIpltnl Ii_kii tIint/it%nt__j

(_/IIĄ.
2. W przypadku wspolnego ubiecania sit u ziinówictiie przez Wykonawców. J I Dł sk acta każdy z

wykonawcow wpoinie ąibieeajacych sic o zarnowicnie. Naiczy e przesliic zeodnie z zis;idanii okreslouyini
w pkt I. Oswiadczeitia te ttta;i potwicrdz;tć spelnianie warunkow udziału w posicpowanin, brak podstaw
wyklucztiiia w z;ikiesie. w kiórynt kaidy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udzialu
iv lostcpowaiiiu brak podstaw wyk Iuczeitta.

3. Wykonawca, który Zaitlieria powierzyŁ wykoitan ie czcsci zamuwien 3 podwykomiwcom. W celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postepowaniu sktada 31 I V.

4. Wykotiawca, który powoluje się na zasoby innych podiniotow, iv celu wykazaiwt braku Istnieilia wobec
nictt podst.iw wykluczenia oraz spelmeni;t — w zakresie, w jakim powott4e sic na ich zasoby — w:injjtkow
udziału W po<-iepOwautu skiada iii)! dla kazdelo z Cich Riduliotow.

5. Ś )wi:aiczenia podmiotów skladaj;tcych ofeile wspiilnie, podwykoniweow oraz podnuotowudostepniajicycIi J)OCCIILjiil składane formularzu iii)? powinny miec torme dokumentu elektrOuiczi1e1ii,podptsinco kwalibkoua,myni )oLlftieiil eiuklroliiczllyrli tucz kazde.o z iic)i. a nastcfltl;e iiaieiy te utai zplikaiiu stanowiacyluli ol_tle skoinpicsowat dojedneso pliku archiwum (ZIP).
h. łaiiiawiaj:icy tiopuszcza nastcpupicy forinta przesyłnycli danych: .pdł, .doc, .docx., .rtĘxps. .oW
7. Wykonawca wypełnia iii V. tworzac dokument elektroniczny. Może korzystać z itirzedzia I SPD (Serwis

Uii]l)ZłiWiiiJaCY wypeinieilic i )OIIu)Wlti in korzystanie Ł511) (I()slel)ily na :lroiue
Ilt111: c(.euti1i:ieti ttiiIscttc!1tiltci „Iiitl [II) Itili niiycl: dwtcpIi\ch narzeozi Itit uproriumowania, które
tniitizltwiijtt wypelnieiiie iii)! i (itwuzenie (lokumliemliu elekIionieznelLo, W edmiym z ww. I intatów. przy
czyni zaleca sic stosowanie Iorniitu .pdl. łatecti sic stosowanie narzedzia Ł511).

N. Jeditotity tloktinieuit priyefltowany wstepnie pr!tz Zainaw,ijacec”o (Ha priediitiot<tweo pl)5(epo\Ytinia (ii
Ionn;ieie xiii! — do zaitiiporwwattic w seflyi%ie lei SPD) jest dosteny hi struliw ititernetowc)
Zainawiajaceeo w miejscu zamieszczenia tlili ejszej Sł Wł.
Za tli li W iaj a cy iii ro roi uje. że I ust ni kcj :i wy pełni;i n ja .1 I I)Z jest dostępna ii:i stronie Urzędu Za mowieńPublicznych pod linkiem: littiis:J/wwu.uup.w,y.pi/ d;uta/;uywts/pdl LiIeRIOI5/324i5/lut%!rukcja—
Eii!cli1i utita—ił 1)7— t_5 PtLpdL

10. !aniaw;apey przed udzieleniem zaiuuwictti;t, wezwie Wykoimawce, klóreco okr;u zost;mla ilajwyzej
oceniona, do ziożen:;t iv wyziaczoitytn. nie króts;ymu tiż tO dme, tcrutiti;e ;tkwa[nyeli ;i tlzeń itozeihi
tiasteputacych oswiadczen lub dokunientow

I ) intbnttacji z KralowetLo Rejestru kariie..o w zakresie okresłomlymn w art. 24 list. I pkt 13, 11 i 21 ustaw)nystawioilej lic wczeitiej niż 6 iniesieey przed upływem tenliinui skltmd:uiitt ołn.
2) zw.witdezenia wI;lsciwe7o naczelnika urzedum sk,uboweco potwierd;ajaceęo. ze wykonawca nie zalet”,t z
ilI)Ltcailieili lltltliIko\\_ wyt;iu ioiteit) tac wcześniej tu 3 nleiaee przed tmplyweun ienitmu ski;td;niia tlI_nilub mlle1o doknuteniu puLwiedzttjticeO, że wykonawca zawarł porozlinlieilie z wtaściwyut tire;inelupodaikciwymn w sprawie splam tycll należności wraz z ewciitwtlnini odseikanmi lub ęrzywtlanli, Wszeze(eint,Nc uti sk;tl przewidziane pr;twenl zwoi;imeite. m,ttrticzetiie łub rozłożenie na ramy yiłeeiycłipl;ilnusci LII) wstr/yitlanie iv calosci wykoit;uuma decyiti \kl;tci\yego orealiti;
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3) /as\Yili(lCi.eiiui \iasUi\ye ttieilOViJ jei.iiiostki tii.aiiiiacy1iie 7.akl;idti L 11,tzpieczen Spolec/iycli lub Ka%y

Rolnicie:”o I iierniec,t”ii. Sl)L)ILc/.iciO ubu 111cl” (iOkiuilletiltt P0t\Yertlki1ce0. ze kouluwca nit

zaiesu z opl:ceiuiceni składek ca titiezpieezenia spo cyne tul, zdrowotne, wystawioiueLo nie wczesiuic ii” J

uilItsiace przed tiplywem turmilicu khuWinia ofert kit, Irul1C() ciokuiyieiitti iotwerdzapiceso, Że Wkoii:twc;i

;lu\yrł portiznuilieuuie z tył:iscittytii iIre:illelli W spi;uu ic spkui tyci, i,ależnoci \ylaz Z e,ceniiuali,yiui t)deILlu”)1I

lub sIz\syi]luutii. „t zuzeeoluioan tizsskitl przewidziane pr:iweuii zwolnienie. odroczenie hit” riiziozcne ilu r:ity

2ule.:tycłi Jllt(il(18ci lut, ts(cyiiiuiiie tY Cili(1SCI W(hilWt decy”ii \ tst\Yeo orseutitĘ

4) odpisu Z \ylluSci\yezO rejestru lub z Centralnej l:wukuicji i lntoniiacji ci I)zcaltlnosci Gospodarczej, jeżeli

()ulrel)iic przepisy \yymaz,;ijli wpisu tio reiestrui lub cwidenci, W celti 1iott erdzecita linku podstaty

wykluezeuuji iii” pcidsi:uwie lur. 24 List. 5 iki I ustany

5) \Yy”k;iz tli)5i.iw”, :1 \\ przypaekti w;utlczen okreowych bib c:lycli rowu eż ws:koiwwaiitch. w okresie

ostctciicłi 3 łat przed uplywein ieruuiuiiti składania uHl. u cich okies „jowadzenii dziulalr,oseu jest krótszy —

w uym okresie, wnuz z „odici,iem ich wartosci, przedmiotu. dat wykonania i podmiotów, nit rzecz których

dotiuwt z(isililV ykoiiine. oni! jał.ic,etuieiii iłowoduw okresliu1iucych ci te dos(:uw\ zostały tyykouiane uli

s;i wykonywane iliJeiycie. sporzidzoneecc zodn ie Z zaiccznik icni tur 1 do SlWZ.

I )owodami potwicrdniacym i czy dostawy zostały wykonane nalezycie sil:

—
referencje litdz uniie dokumenty wystawione przez podmiot, mi rzecz któreiw dostawy byly

wykoąiyw:ui te. iż W przyf”adk iż swiiidczeń okresu tyycJi lub ca yeti s;u wk oilyWiuiiC.

Jeżeli z uzasadnionej pr?yczyny O obiektywnym cliarakicrze Wykonawca nie jest W stanie uzyskać tyci,

<lokumentew, Wykonawca składu oświ:udczcuuie.

6) dokumentów dotycz4cyeh podmiotu (rzec iei.o. w celu wykazuua braku istnienia wobec nieio podstaw

wyk Juczenia oraz spełnienia. w zakresie. W lik im wykomuiwcit powolnie sic iii ee.o zasoby, warunków

udziału w postepowicniu —- jeżeli wykonawca poiceit ta ztsol,ach podinuottu trzec iceO.

J. Jeżeli wykonawca ma siedzibe lub miei.cc zamieszk mnma pnia terytorium Rzeezypospoi tej I „olskiej.

zamiast h,kuiiientow, o ktoryelt tutowa w

I ) pkt 0. 1) sktada infórinacje z odpowiednieso rejestru albo. w przypadku braku tikieeo rejestru, inny

równowuzuuy dokument wydany lzez \t rciwy duizitn sadowy lub adiwnzsintcyjny kraju. w którnn

wykonawca illit sieilzihe lub miejsce z;umieszkiunia tub miejsce zatn ueszkani:j ma osoba, której dotyczy

in tiurulilLeja atbo dokumueuui . w zakresie okreskinyin w art. 2 ust. I pkt 1.3 II i 2 I ł”ZP, wystawiony tule

wczeiniei niz 6 iniesiecy przed tuplywemn terminu sktadattua okn,

2) pkt ID. 2) ID. 4) sktada titikuiiiieu,I lub ookujnent\ w stawione w kraju. w którym \kykoicawci nia

siedzibe lub micisee z;miitszkinia. potwierdzajiuce odpowiednio. ze:

t) inc zaleeii z opIuctiiienm pod;itkow. opiat, składek u:u ubezpieczenie społeczne lub zoiowotuue albo ze

zawarł jiorozuuiieuuie z wlasciwyui oriaueun W spranie sji tyełu nalezności wr:Lz z. ewenttu:iliiyu: odsctkuuuii

lub sjywn;ltlui. w szczeeólnoci uzyskaj przewidziane prawem zn om jenie, odroczenie lub roi łozenie na raty

ntlejycł, platnosci uli wstrzymuan je U eluIoi,ci wykoniitia decyli i włiusciw eitt oranu, wysLa\t wity nie

wc/esnucl uijz 3 iniesiecy przed tupyweuti terminu sk lKIlunhi okn

b) nie otwarto jero likwidatj i ani nie o tuszono upidJości wystawiony ile \yczesniej niż 6 iniesiecy przed

uuływemn teruflillu skflLdlauiua ofert.

12 Jezeli W kraju. w kiórym Wyku,nattea ma s1ediibe lub miejsce zumceszk,uutia lub mie;sce zaiutueszk:tna ma

osoba, której dokument dot\ czy, nie wydaje sic tłoku u,ieniow, o których nowa W rozdziale VI .11, zastcpuje

sic je tloktinientenu z:iwlerii ucyuil odpowiednio oswiadczenw Wykoiuawcy. ze wskazaiiiein osoby albo osoli

upn:uwiiioiiycb cło jeco relirezentuei u, lut, oswiadczenie osoby, kiorej dokument mial (IOtyczy( - zlo,onc pn”ed

uwtantlszeun lub przed oreanem sadowym . :udminisirueyjny”m albo Omanem sumonzadtu niwodoweio lub

gospdKłiurczego WłlIsciWyIll ze w zsłedu uia siedzibe lub ni iejsce za iticszktn ia Wykonawcy lub nnej sce

z:u,,ueszk,uiiia itj osok reniu n” okreslone w rozdziale Vt. I I siosu je się oclpowied n o

3. % ykonawcu ntajacy siedziłie na ier\toritim l(zeczypospolitej l”ohkicj. W oditiesieniu (10 osok il1ailieei

illejsce zainicszkauiii poza terytontuut, kzcczypospołLtej Polskiej, ktuircj ck”tsezy dokument wskazuity w

ID. I ) składu dokument, o ktoiym mowa w „kt 11. W zakresie okreslouu3ni w art. 24 tust. I pkt 14 i 21.

Jezeli w k:aiu, w klonin iniejsic za,uieszkuniu ma osoba. kunej dtkuiijcuit mial dol\ zyc, inc wydaje sic

lak ich tlokunicuitow — ziusiepuje sic je dokumentem zitwierlijlicyin oswudczenuc (ej tisol”y zło,onym orzed

ncitiunmuszem lub przed omanem sadowym, adutmnistrucyjnyu,i duo 0iiunenl simorzadu zaw000wegi) lub

sospodarczego wltc iwyni ze wzsłcdu ma miei sce zamieszkania (ej osoby. Termin określony tt rozdziale

\ III .%iOStjd. 5W iidpoctedniii.
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j—l. l)okuiiieiiiy lub os\%iI(łczi;iia (dotyczace \!ykOIi.e.\CV VyikOIia\\có\y \yyIcptJpIc\eli n%p(lwe i innych
1i.)dilliou)\y. in kióryeli „dolnw.ciacli tui syiiricjI I)oIc.; wykouiawca na zasadach ukreNlouychl n nil
ustawy), skhid;inc sa w oryY.inale W posiad dokumentu t.1ekuionuczne”o Ituli w lekiroiiicznuj kopn
dokumentu lub oswiadezenia liuswiadCztiiie za ZL%)duosć Z oryŁiiuIlcun podpisem kwahihikowauyiu.
łt)l)O\yratahuie, ° kloryini lilowi \V rozdziale V—l. I ) iiależy złożyc w uiryeiiittlc W pO5LIC1 dokumentu
elektrouiicziieo lub \V elekiroiiicznicj kopii ilokumenilin lub oswhidczeniia ioswiadczone1 in z;todnoć /
(iJY:U1liIdii podpistiii kwalihlktiwnuiyiii.

15. Doktuiieuiy sporzadzone W etyku obcyiii iuiusza być ziozone wraz z ilunuuczenieiil na język polski.
6. Wykonawca w turlfljulje 3 diii (1(1 ditia ZanhieszCzeuliil „in stronie iIlle[ll1tO\YLl inilbrmaeji, o której mowa win.

X6 usi,5 totawy l”ZP, Hzekc.e fili Wialaceiliu uiwiachczenie O przyilezosci litu iraku przyu ikćttosci ulo
li; slilL,j :.„uhiy k.iJ „lto\yc. khi,i lia)y;I \V in. 1—h [L! I iII „3 ii.w PZP. Wraz ze zuI).”z!ne:il
o,.wiadczen ii. \Vykon,iwci libie przed\t;uwic ulo yody. ze powluzinil Z innym wyko,iawca nie prow”.idza do
ziklóceniia konkurencji w posiepowuniu o udzielenie zainowieiua. Oświudczeiuie skludane jest w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalilikowanym podpisem elektronieznyni.

17. W zakresie lic uregulowanym SIWZ. zastOsOwalI ic iuia O przepisy rozporadzeiuia M mustra Rozwoju z
26 lipca 20 16 r. W spnwie rodzijów dokunieniow. jakich iioie iadać zuiulawiajicy od wykonawcy w
posiepowin in o udzielcie zamówien ńi.

IX. Jezełi wykonawca nie zloy dokumentu o którym mowa w rozdz. VI. I . niniejszej XI Wł. nswiadczeń lub
dokuineniów pon ierdzajaeycli okolicznosci, o któiyelu mowa w art. 25 ust. I ustawy „LI”, lub innych
dokuincnitów ezhcdnyelu do przeprowadzenia postcpowauuL. oswutdczenia lub dokumenty sa nekonipłeille.
ziwieraja bIedy lub budza wskazane przez /.Iniawiaiacesim watpliwoei. ztnlitwlabicy Wezwie do ich
ihu>enia. uzupełnienia, poprawienia w terminie prze siebie wsktninyiii, chyba je mino cli zlo,cnia ortrtit
wykonawcy p dln4ałahy odrzuceniu albo konieczne byłoby unuewaznlcnme postępowana.

19. Jezel i wykonawca nie zlwyl wymaganych pelnomocnictw ulbo zlożyl wad I we pelnomocniet w.
ziInnui[wiaLmcy wezwie ulo ich złozenia w terminie przeł. siebie wskaziuiiytn, chyba ze mimo ich z.lozcnia oiefla
wykonawcy pod lega odrzuceniu albo konieczne byłoby [luijen aznien ic poslcpowanii.

20. W przypadku wykonawców wspolnie ubiegmj!cych sic o udzielenie znunwitnia oraz w przypadku innych
podiiiiotow, na z,isobacli których wykonawci poleg[ na zasadach okreidonych w art. 22a ustawy, kopie.
uluikumentow (lotydzicycli odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow. nioga być ioswadc,one za
„codnosc Z oryc maleni priez wykonawce ulbo te podmioty uik wykoiuuwcóu wspólnie ubieeajaeehi sic o
tijzieleiuk zalnowienia publicznego odpo% jednio, u zakresie kazdego z ni cli dot\czi.

II. ł”oiWiadczeilia tu zgoclnoć -i o,ygmimieiu tlokonuje t>dpowieoiiio Wykotiawca. podanom, na kióreco
zdolnociuchi lub sytuacji poleca Wykona\ea, Wykonawcy wspolnie ubiecajacy się O utlzieleiuie zainuiwienia
albo podwykoiia ca w za kresie dokumentów lub oświadczeń, ktore kazdeco z i ich doh”cia.

22. I”owiadezeniiu za zeodnose z oncinułeiji elektrnnuicijuej kopii dokumentu lub i,iwidczeni,u nastepule Pr,)
wyciu twa!, liko\ aueco podpisu elektronicznego.

23. W przypadku przekazy nn ii przez Wykonawce dokupieniu eIektioniezneo w formacie ptshdajacymn ulane
kompresji, opatrzenie pliku zawierajaceco skompresowane dane kwahitikowanyni podpisem eleknonicznym.
jest rowiiol,iacznle 7. poswiadczcniei u przez Wykomiawec za zgodnosc z oryginałem wszystkich
elektronicznych kopii dokunieniow zawartych w tym pliku. z wy1atk,eni kopii poswitthczonychi odpowiednio
pl/e/ nimeco wykonawce ubieeajaceeo sic w.póluiie z mn o ud,ielenie zanmiówieuia, pr/el podniioi. nit
ktorego zdil,io.eiaeIi lub sytuacji po)ca Wykonawca imniz z wyjaukieni uloku,iieiutow ylo.onych W oryginale
podpisaimycii kwalWkowanyin pod iNdu elektronuiezny,u.

24. Jciel oryci itl dokunuentu lub oswiadczenia. o których nowa w art. 25 ust. I usIuw\ „ lub i inc dokumenty
lab ow:adezeoi,t skkid;,ne pOslChiI)\%”i:liml ° udzeleimme zamiIoyiemui;i. Ile /t)suak” s1”omjdzomue W post;uci
duiktimnentu ehektrouiczitego. nykomuawe;i rnoze s!lur/l[h/.ic i ur”-ek”a elektroniczna kopic tu-auuiamieco
doktjuuueulti lub cus tadezciużu poswiudczona kwilihikowmniynu llti[ipisemlI elektroiuicznyni.

25. W przypadki wskuzaiuia przez wykomua4 ee dosiepności oświadczeń I uli dokumentów. o których mowa
Rozdziale VI SIW! w lorimuie elektronicznej pod okreśhuiiynui adresinimi iutcniuetowyiui ot”ohiaidoskpnycli i
hez2atIiyelu baz umyciu, /mnuaw i;gaey pobiera sanuu,d;icliuie z helu ha, daach w K;[zauue tirze! \4-yko”lw”ee
os%tudczeiuua luh dokumenty. Jezeii osw:adczeilkl i dokunue:ity, ° iryelu ruoua w zdaniu pierwsly;ui sa
sporPdzumme w jezyku obcym wykonawca zobowiazmnuy jest do przedstawienia ich ulunuaczenia na ezyk
jiniski.

26. Ilekroć w Xl Wł. it takie w ziI,iczuikacli do SWZ uystcnuje wytiuumc podpisywaniu dokumiuentów linij
uewuadczen lub tez potwiedzumtu doku,uueiitow za zsonuuosc Z o13cmaicmn. nalezy pizez to roztirnieć Że
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()SW iddezenid I tlOk(IiIlcniy te I0\ 1111V L1VC 0I)ŁltI7011C kwalifikow.II1\III odiein elekiroideiiiyiu osoby

(tII) ŁlpI;I\IIitl1CI (tlpra”I1l(1IiyCl1) ilti ICprezullIo\\;tlIiiI \yVk0IIiI\!c\3)0(ICIi0tII. 11.1 .I0l1dCII Itio YILIiCi

kItireo \yykolla\yea )oiea ioiIiiie / zisadaiiii reprezelltacil wska;tnyiiii WC wI.iseiwyiii iejeslr/e lub o.obe

(osoby) upoważIlioli;i do eprezentowania wykonawcy podmiotu. Ihi zasobach lut) sytuacji kIoiao

wykonawca j)OICłsI id podstawie pelnonwcniciwa.

27. Iełnoiiiocniurwo. O ktoiytii iiowa W akt 26 pod rwoicln niew,iżnoci mus” być 7łożone W iOsiac

elekironiczitej. pali-tiiie kw.ililikowainiu poiip”scni cłcklniii”cnytii „w/cz osotw/y tipO\\iylii(iik” do

repezelilauli wskii,iic we wl;isciwym rclcsrze. Zaiuawiaicy tloptiszcza 7Iozcliii.” cIektroiuczic kopii

pelnoi0ocuiicitya I swiidczoiiej pl/Ci uoliiriusia kwalibkow:tnyin podpisem elcktiOiUe/1)”lii.

VII. Informacje (I spiisnhii porl”iiiiilie%ani:i sk Zimawiaj:1ceto z W konawc;imi unit prZtkIiLyw;1U1i

dokninentów, a (aI(żc wskuzauiic osób upniwuuionycb do porozt:nitewania 51%

z Wykonawca ilu.

I W postepowaniu o udz;eleiue zuinowieiuia koniun:kueja ponuicdzy 1itiuawiapicin a W

s/.Czc,LóIulOSfl sk ladanie oswiadcien. \yl]iu)sbow (innych niż orerta), znwiadoin leń oraz prickazywtnie

iiiforinauj i odbywa sic elektionic,nie za po.icdnich cm wkci”kowmiego jrniuIarzu dostepisego JQ

oraz udosiępnionego przez „inWona! (Fornwlarz do ho,iniirtkacp. Wc wszelkiej korespondencji

zWiazaiJe$ Z i1inie5/yiii i)u)SIepowaiuieiii Z;umawi;ijiicy Wykonawcy posluua sic numerem ołoszcni;u

(RZI”, li 1) lub I[) posiepowallia).

2. Zamawiajiicy nozc równie,. komunikować sic Z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej. cunitil

/aIii(iWicllIiI(U iw:kkjt
3. Dokumenty elektroniczne, oświad zenia łub elektroniczne kopie dokumenkw lub oswtiudczcn skladanc sa

przez Wykotniwcc za posrediuucwciii fl”,n,ahzr a chi kainzuzżticji jako zuIaczn ki. Zamawiajacy dopusz.cz.a

rown lei mozl iwoc sk lad,iniu dokumentow eleklronic,nych, w,LldczeiI lub elcktronucznch kopii

dokumentow lub oswiidczcń za pomoca pocit elektronicznt1, na wkazitity w pkt 2 adres email:

zaiiiowIcniiIśs: i\y.l(tt!/J)l Sposób spoizdzcniu dokwnentow elcktronieziiyclu, oŃwiadczeń lub

elektroiuicznyuli kopi dokutneniow lub oswiadczeń musi być zody 1 wy Ii1aLai1iaIii okreIOI1yll)i W

rozporziidzeniu „rezesa kad\ Mlnbtrćw / dnia 27 czerwca 2017 r. II” s/1IitIi”ii” iCfli(J .y”t,dkoii ko;i,wiikacjg

LI” PO”ft7N)WUliflt (J il(Lh”/i”,JJi tfliII?ll”j”iJIii „uthbc;zL”51 J iJflC uc/osh/”nwfloi „pccchoiuruwua

(Iokioyl”nr(Jit” t”hąi,”onic:ny, Ii oraz ozporzadzenu Nlinistra RoJ.\yo1u z dnia 26 lipca 2016 r. 1% fflaii”iu

nLU/ńu” joiuniJlhiii”, „ukc/i 1710:1” :c!(/m zUhiuiih;jUri” od iirho,wii”cy ii jIOSJt]OI1”UJZ/Ji 1)

W)1ł)Iliu”flJii.

4. \\ ykonaca może zwo:”cic si do Ztmawiajaeezo o w\jasnieilie lreci SIWZ.

5. Jezeli wniosek o W)ianiCflie Irc”.ei SIW Z wplyiiie do ZaniaWiai;IcCco ile iOiJi eJ lii! do kutwa diii

w ktorym uplywa polowa terminu skladani.i olert, Ziinawiajacy udzieli wy1anieii niezwłocznie, jednak nie

późn lej niż na 6 dni pried uplywein term nn składania olirt. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie I reei 51 WZ

wpłynie po tiplywie leoninu, u kkii7m „iślazu pOW)ze, lub dotyczy udziełon\cII yjanscui. Ziiunawiiqauy

mo/e udziel ic wyja\nień albo po/osławić Xvii osek bez rozpoznali ii. Zanawiajiicy za!ruIeci w\Ja.nIeiiia na

stronic nlcnietowel, na krórel Udos(Lpniollo SIMy Z.

6. Przed wtnie terminu skladtn hi okn nie wptywa ta biez terminu składania wniosku, o którym mowa w

iozdz. VII. 5 iiilHejs/e SIWZ.

7 W przypadkt rozbieznoci nomied,y trbeia niniejszej St W? Lresci „. udzielonych odpowiedz. jako

obowiaiuiaea hale/X „r/\iaŁ iresc iSIi1a /3% eraiaceco poziyejsze oWi3duzeIiie Z,,iiaw;i cccl,

8. Zanta\iajacy nie przewiduje zwol.i,uii zebroiia M ykona\ycow

VIII. Wyiiuagania dol VCZ1ICC wadium.

1. W \ko:iaWca ?OhO\t azao\ jet W1lce W 10 lic I \V % y”,oko:.r 5 000.90 PLN I lowI ile: wyci IX %iycy zbitych

przed np y% cm ten tu sk I adaii ia o ert.

2. Wad in ii noże być wii i es i one w:

1) pieniakłzul:

2) plice/eniaci bankowych. uli porcczeniach spold/IeIc/cj k,iy t”zczcdnościowo—kredytowcj. Z tia.

ze porcc/eiuie kasy jesI zawsze poreczelico pleiiie/!tlIL
S



3) aiiuej;ieh 1sinkn\\yeh:
4) gU iiiitepel1 tibezpieezeiliowyelĘ
5) pi)reezetiiich tiitzickiiiyuli przez podmioty, o kióryeli mowa w wł. 6b ust S pkt 2 ustawy z ilitij

Iishi1iada 2000 r. O tIi\%orzenmLl I Iskiuj Agencji l(ozwo;ti Przedsiehiurez.osei (Dz. L .z 2016 i. joz.

3. W.idiiiiii wiioszoiw w piemii;idzu naIczy walacie przelewem na koniu Zim lwi ilcego:

— PLN (złotych) W linijko lśNi” I”,irit,:is Bank l”oisk;i S.A. () Łódź. 90—050 łódź tri I”ioirkow—k,i 66/168.
itr iachtiiiku: (19 203(1 01)35 1110 001)0 01)20 5680 SWIFT — PI”Ąjśl”LI”K:

— FUR (euro) w banku BNI” Pat ib;is Bank Polska S.A. 0/Lód, 90—950 Lódz ni. I”iotrkowska 160/168, iii
r:ictttuiku: 72 2030 (1045 3110 000(1 (1034 142(1 (SWIFT: l”I”ABI”LPK I[śAN:PL 72 2030 00—19 3 10
000) 0034 1420)

przed upływem terminu składania oićit, przy czyni za termin wniesienni wldiLini w turmie pieiuężnej
przy)nlo(e sic termin uznania liii rachunku bankowym ZIIutl%%i:ijIcew.

• W przypadku wniesienia wadium w innej walucie niz PLN na rachunek wskazany do wplaiy w I”I N bank
Zainawiaacego dokona jej pizewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym !amawizijacego
znadzie sic kwota wyrazoii;t w PLN (nie inoze ona twe niższa fliz wysokosć wmliu ni okre-Joiia w \ III. I
W takiej sytuacji Z;imawiaacy zwroci Wykonawc kwore wyrażona w Pl .N, a ryzyko ewentti:itnel
rtiżnicy poiiitcdiy kwota wjit:icofla 1 k\Yt)tl, kioni zostanie zwrocona pi) przewaluiowiiniu (tj. ryzyko
różnic kursowych) poniesie Wykonawca.

• W przypadku wniesienia wadium w walucie PLN na rat hunek wskazany do wpłaty w I U RO, bank
Zamii;twiajacceo dokitisi jej przcw:iluiowani;i na I .URO. zatem na rachunku bankowym Ziimn:iwi:i1acego
zna(dzic sic kwota wyrazoiia I tJ (0 (po przewaluiowamiiri nie Ino/e ona hyc fli,/i fliz wysokose
wadium okreIoiti w yLII. I. W takiej sytuacji %amawmajauy zwróci Wykonawcy kwote wyrażona w
I :u k( )„ a ryzyko ewentualnej różnicy pomiędzy kwota wpiacona a kwota, która zostanie zwrocona po
przewaluiowaniu (tj. ryzyko rożnie kursowych) poniesie Wykonawca

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzxm miastepuje z chwila uznania środków pienieżuycii na nichtiok tj
bankowym Zamawiajacego o którym rijowa 4 rozdz. VIII. 3 imniciszej SIWZ. przed tinlywein teri)iiijti
%kiadanma olrt (II. przed upływem n dnia i godzuty wyz!laczoliei jako ostateczny termin skłztdamiia okrt).

5. W przypadku wniesienia wadium t formie innej niż pienieżna powyższy dokument należy zlożyć w
oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego tbrmtilarza dostepnego na cPU Al”
oraz ttdostepuioiteo przez itiiniPocLtl.

6. W przypadku wnoszeiua wadium w Ormie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe . gwarancja 1111151 b ć
gwaraiicĘa nieodwołalna. bezwarunkowa i płatna na pierwsze pisemne zadanie z_zlmawiaj;We:o.
porzadzona zgodnie obowm:izu)acYTlłi przepisatiti i pow:miiia zawierać flastcptij4ce demiieniy:
a) muizwe daaeco zlecenie (wykonawcy). beneficjenta gwarancji (zimawiajaceeo). gwaranta (banku lub
irlsytuc I uliezpieezeitiowe; ud,iela{zicyclt gwarancji) oraz wskazanie ich siedzik
b) kwot. gwarancji.

u) tcrijimn wa/nosci ew:Iraiwji w (omule: „„od dnia do ditia

cl) zohowiazanie gwaranta (10 zapł:tceuia kwoty gwarant ji na pierwsze jadanie ziłm]lawmajacego w
sytuacjach określoiiycli w art. 46 ust. 4a oraz art. 16 ust.S ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
z,itw,wmeti publicznych.

Zariawiajacy nie dopuszcz” inozhwości ummiies.”czellia w treści ewaninci klauzuli doiyczacej posredinetwa
nuduimotow trzecich

7. 7 treści gwarancji/poreezenia winno wynikać bezwarunkowe, na kazde pisemne żadan ie zeloszone przez
Zainawnlfaceo w terniiijie zwi;izani;j ulena. zohowi:izanie tiwaralti:i do wypłaty Zaitiawiajaceinu pełnej
kwoty w;tdiulTl w okolicznociacht okreIoitycli w art. 16 ust. 4-t i 5 ustawy I”Zt”.

N. t)Liia wykonawcy, który nie wniesie waditim lub Wniesie w sposób 1 eprtn\ d ow\ ;tstiuiie odrzucona.
4, C )koiczimsc: i nts:idy zwrotu wadium, jeo iw/.e):klku oraz. zasady jego ziliezeiiia na poczet

zabezpieczenia nalezytcgo wykonania umowy okieśla ustawa VI”
10. Waduni fltlsi zabezpieczać otLrte przez cały okres zwiazail ia oherta, poczawszy od dnia, w ktoryiii upływ

termin skł:idania otcrt.

IX. Termin zwiilzania oferta.

Wykonawca bedzie zw azany otbna (10 dnia 27.12.2019 r. I ieg teruj mu zw azania uteila rozpoczyiia sic
tiplywemti lenniati :-Klad,illia ciłcil. taft. $5 osi. S ustawy J”Zi”).
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2. Wykiio:iwci 1)0/c przedlt”c (tli))) /\\ ia/.iś1Ii Oleili. iUi cZb ilieZllcdi)V lit) za\yai”cia tlil)0%V

SiiiWlijitIi)ic lub fl,i \yl)Jititk /;in)awiiwicc:() / yii), JL” /.i:il wi;ij:icy 1)10/C lVIk() raz, CO i)ajI]lfliej ni lilIi

przed tlpI\ Wen) leriiiinti Zwiazania ocri, „wrócic SIC ib Wykon:l\\cow O wyrażenie zgody na )i”zedlo;cllie

lC40 lerlilillul O OzlhiczOI)y okres Ile dłtiższy jednak niż 6(1 dni.

.1. (_)lioya tyyi .iżeuia i2ody na ;u”zc[]iiizenie ieruiinl /\yiazailia ote”rla nie powoduje iiri”i)Iy \VIdiiii11.

4 Przedluzciut” leriniiiti zwm/ania oleria CNI dopiiszcz;uliic lylkt” L ediioczesnyin prztlltiżeniem okresti

\yŻflQci n”iidiiiiu aliN), e/eli i}re est Ci.) inozlauc, j \CiIiC,iCi)iCi)1 iiolyeO widii)!)) IIi plzCtlIiI/Oily okres

LWI zili)[ii olertit. Jeżeli pizedltizeilic terlilmil /.wL)zanha olerta dokonywane iest 1)0 wyborze oferty

iiijkorzystiiiciszc1, obowiazek Wniesienia I10WCO Wadium tub eLo pi”zcdltiż.enta dotyczy jedynie

\Vykouiaucy. kiói”e:t” oleiła zosi.ilii wybraiia lako iiiikornsIliiciN;i.

X. (ipis 5110501)11 przyotowy%yiiIii:t o[ert.

Wykonawca nioże „Iożyc jedna Werw.

2. Qlćric nuczy /ioZyć W terminie tlij 28.10.2019 r. do odzin 10:00

3. Wykonawca sklad;t niwie zi posredn ci wem h,rmularzw, do Jożć”i,iu, zndti,i;”, ii”pc,imju oj.”nr lub

wniosku dosWpne)o na cl”I.JAP utlostcpnionceo rownicz mi mnil”ortilu. Klucz publiczny niezbedny do

zaxzylmwania oleriy przez Wykonawcę jes dosiepny dla wykonawców na ininil”orliilu w SzczeólacI)

poslcpow:oia. Wykonawca szyli”ttje skl;iil,ina olejię posluti ac Nic ltiei)iyi)kaioi”eifl flOSICpOWiifliJ oraz

pobranym kluczem publicznym wykorzysujac Api ikacje do szyI rowania, W loniiukirzu oferty

Wykonawca zohowiiizany jest podit idreN skrzynki ePUAJ”, ni którym prinyaiizona bcdzie kol”e%pwideneji

ZWIt/lIlii 7. postpowanicm.

Olerli powinni bye sporzicizoni w języku polskim. z zachowari iem postaci elekironicz.nel w ibrinicie

(LulIycii pdt. doc. .([oc”( .. rtL. \S lub .odt i podpisana kwililikowuii ni pudpiem elekt riinicznyni. Sposób

zlozeica olcrly. W Iym zaszy:rowaiiit oktiy opisany zosia! w Reulaininie korzystaina z miniI „oflal. ()Ierlc

należy zlozyc W orywnalc.

5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania olert zmienić lub wycofać ofertę za

posrednictwem lormtilarzi do złomna, zmiany, wycofania oicrly lub wniosku dostcpiieuo nit el”UAI” i

tidoacpnwnycIi rownież na m iI”iinalu. Sposób zmiIn\ i wycolania t.t cclv zo%Ii opi%any U Insiwkcii

u,yikounik, tlosLepnej na nlin:l”i%rlilu.

O. ykoiiawct y° uplywie tei”Jiiii)Lj (fu skl,idiiiji okn nie moze skutecznie dokonać” Limany ni wycotać

z ozoi ej o Lrty.

7. W pu putlku koii iccnioscj / w”enia w oleicie kilku tbok unwiiion . ( nt) oferta, iii)!. pcino)iioenictwo.

tajeiuniczt przedsicbior”iwi) \ky”konaweii oowmien te dokumenty zapisać jako zip i dopiero ł15/ylrowtc

Aplikacji i.lo Nzy”!rowani;I t,ikze jako zip.

8. Oferta musi zawienić tiw. dokiimeiuty i owiadczenii, podpisane przez osoby uprawnione

kwalil1kmy;ui 01 1)ndpisein elekt runicznym i zloźone:

a) Formularz Ofertowy spornidzoiiy I wypeiniony wedlu wzoru lanowiacestO Zaacznik Nr I do SIWI.

W postaci elektronicznej opatrzonej kwilihkowanyni podpiseni elekironicznym, 1 obteplile wraz z

plikami stanowiicymi oL”iię skompresować do jcdne.o pliku archiwum (LI 1”).

h) Jednolity europejski dokument znwiwieiuzt (J I t)7.) Wykonawcy sporzadzony zgodnie z wzorem

standardoweco tormularza okreŃkoicut, w rozporzjdzeniti wykonawczym Komisji I .uropejsk ej

wydanym na pod”tawie art. jO ust. 2 dyrekiywy 2(114 24 Ul .„ w zakresie w „kizinym w SIWZ

ziilicznik nr 1) w po”taci clekiroiuczncj opairzonej kwil:ikowanyni podpsem elerronie,:yni.

uia”icpnie wraz z plikitiui slailowiact,nn olerte skon]preowau do jedneso pliku archiwum (711”).

c) Jednolity dokuillent (Jl .1)7) podmiotu trzecleeo na zasobach. k(órei, Wykonawca poleta. U posiiici

ekkti”onicznej ooaii”zone ku”aliflki.iwinym podpisem eleklroniezn3ni. t ntstepnie wraz z plikami

iii)owhcy”mi u!ertL” Nkiniprt”sii\yać do „edneLo pUku trchwuiti (LII”).

d) l”cinomocnieiwo (to reprezentowania tyykoniwcy, li ile clerk” „Lkiidt jełnootocak, l”ełnoniuciiiciwo

musi zostać” zbozone wraz z („lL”riL w oddzielnym pliku, w postaci elektroniczaej opatrzone

kwalifikowaiłyiu podpisel)) ult”ktroiiieznyni. ił naacpnie wraz z plikami slanowiac\ ni olerte

skomprctiw;ine do jednezo pliku areiłiwuni (7.11”).
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e) zoho\y%izaliic podiiiu Iti tIzee!eŁo — ezeli wykoi,awea I1ol1.La „a zaub,cli tu) VitIaeji )OdiIuit,ttl
i,Zeeifl() W puiiaei elekun)u)rczneJ opatrzonej kwalil?kowanynu podpisem elekirouietnym, 1 unisitpuije
wrazi pukali)! slaiiowiaeyifli oterle sk uiureow;ić do iedneo pliku ireliiwtuun (ZIP).

1) w prz\padkiu \ynt)s;eiiia Waditili) W torunie onej 1)1/ pitnie/i OflLuuial doktuineniti wadlaIuieŁo
(%yiuriuieji Ituli poret-/eliiI) hille!)” ziozyć W ory!nnille W poL;uci elcktninicznej M p)rednictueuI1
tltdyLow.iuie_”o loriniulau za (lO5ILj1rl(LIl na el”t)Ai” oraz. tidosiepnionco pizd rniiuPorial.

). Wykonawca wskaze ezeć ZIIUó\Yidu]ia, która zan)uerza pOWierłyL pOdWykOhlaWC0u]] uliulW)”
jiotl wyko hi \YC li W

Iti. L)oktinrnty porz.idzoiit \y jtiyku obcy;n sa skludinie wraz z tluuiiczeuiicm uiu etyk poi.t”.
II. lie,e z!o/.outij otcrty u!itui odpo\y.aduc treci Sl\VŹ.
2. 1lOItieSie wszelkie koszI” zwiąralie I puzyeoi\%inuclu zliizeniim okrty.

li. !aiiuawiajacy ntorn)L,je. iż zLodulie Z aut. 8 W iw. z art. tNi ust. ustiwy IVI” oteruy skkulaoe w
postcpow;hut!u (I /iIlliCiWlCi\IC pubticitie Sa ;iWuw i potitegajli udosiepnienun od chwili ich olwarcil. z
wiatkieiii mloniiiici slanowiacycli tajemnice przedsuebuor.tw.u W roztuunieuiuu tisuawy z dnia 6 kwietnia

L O zwde,ii,,u nieuczciwcu kouikureu,cji (1 )z. U. z 2003 r. Nr I 53. poz. I 503 z pozo. łoi.). jeśli
\Yykoiiayea \V te.rnUnue sklatIinia olcil zastrzec!. ze uuie uiunga one bye utkisteputiane j ednoczeiuie
iyykazal. iz zastrzeżone nt ormacje stunowia tajeutuuuicę przedsichiorstwa.

14. Wszelkie un lónniieje sianowiace tajeilinice piyctlsiehiorstwii w rozum cn iti przepisów ustawy z dwa Ib
kwietnia l)3 i. o zwuIcztnuu nieuczciwel konkurencji, które Wykonawca „alrzeże jako tajemnice
przedsiebiorsnya. pn\yiu)uiy zostać zlożouie w osobnym pliku wraz zjedniiczeiiyni ziIZulaczcnieili ptileceuiuii
„Jalacznik stanowiacy tajemnice przedsiebiorstwa” a iiastepuuie wraz z plikami stanowiacyuuli jawula c/ę8c
skonipresciwane do jedneiw pliku arcliuwunu (711”).

I 5. łasi r,eżenie iuilorniacj L które nie stanoWi;t tajeui]nicy puedsiehiorstwu w rozumueuuiu ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkturenej bediw u ciktowane, jaku bezskuteczne skutkowac będ ue zcodt,ue t uctiwala SN z.
20 paździeinika 2005 (syguu. III ( JR 74/05) ich odtajnieniem.

Ib. Zauuiwiajacy inthrmLuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyina nil nierw wezwanie w trybie art. 90
ostawy 1”/Y, a zlozone przez nieco w jiinienia i/lub dowody statiowiu beda uajeinuuuce przedsiebiorsuwu w
rozutiuleni 1 ustawy zwulcz.uuuiu nieuez.c weł konkurencji Wykonawcy Iwdzic przysitic walii prawi”
zastrzeżenia cli lako tujeinnica pu-iedsąiorsiwa. Przedmiotowe z;ustrzeżcuiue zaunawlajacy nuta ta
skutee,ne wylaczuuie w sytuaeji kiedy Wykonawca oprócz samego zasirzezenia, jeduuocze8nie wykaze, iż
dane untorniacje stilulowia tajemnice priedsiebiorstwa.

I 7. (Jucula, ktore; Irese ue bedzie oilpowiadac I reei 51 Wł. z znstrzeżcnieui, art 87 tut. 2 pkt 3 ustawy 1”!?”
!).stuuuIe Odl!tuCOula ( tri. 8) ust. I pkt 2 ust.uwy I „JR). \\ szeik ie n ie:uiuoc i obmekcje douyczace tresci
Zupiso\y w SIW! uialeiy zalew wyisniu Z Zaunawiujacyun przed Ierniiuieni skladania otert w trybie
przewidzianym w rozdziale VII uuiniejszej SIW!. Przepiy ustany VI” nie przewiduja iueocjucji
waruuikńw tudziekni:a zwu%wsca,iu_ W lviii zipisow projektu UiuoW\ . oo terminie- „)tw,neia i,tert.
7.aunawiajaey prosu ° udzielenie uuilbrnuacji na telnaL u?yteO rodzaju po lpisn elcktrouuicznczo ijcen
tli iwcy . uuyiec,o do „ky,cn, podpisu oraz. wskazania oprograniowailul do w erylkatj i oraz odcuyw oV.r.

XI. l lejsec otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie i;Irnawi%jącego w tiulu 28i0.2UII r., ty gadzinie I 1:00
2. Otwarcie oted nastepujc poprzez utycie Aplikucji do szyfrowania old dostepnej na uuinilhwmalu i

dokonywane jest poprzez odszytrowauiue i otwarcie olcrt za pomoca klucza prynsituueeo.
3. Otwarcie oku jest jawne. Wykonawcy noga nctesiniczyć w sesji otwarcia olcfl.
4. Niezw,ocznie po otwarciu otcfl Jonitu tiacy zanwesci ust stutwiuc umernetowej inibrmacje / otwarciu ukrt.

XII. 01)1% spusol) u oblicza uiia ceny.

I \\ykwtawct okrela cene retl/tcji iauiiowie)iit poprzez wsbizanic w Formolarzu oienowyni
porz;idzon\ 0 \V wzorut stanowiacego Ztl;czuiiki nr I do SIW! l4czntj ceny oli1t>wej hrtuuto za
realizację przetluiiututtu zamów Ciura.

1. l_ac/iii cciii iiertowa junta, ii!Li uw,hictiui,iu WS!)slkie koz\ z\ya!uiie Z reulizacja j)i/etluiuit)tLi
z:uuiiuulcnit zg,itluu:e Z oi1ieuii przetlnniitti zauliowieuiii oraz w/ocenI tuniiuwy okreloiuyuiu W miuuiiejzcu
SIW!.

3. (cn) musza być: podane i wyliczone w z:u”kragleuutu dii dwoc-lu nuuejsc po puzeciuuktu (zasada zaokriglenia
ooniucj 5 ntlez.y kouicówke,”ouiuinać. powyz.ej równe 5 uiile2y zaokra I ić w curc).
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4. (cna (heny \%illlta ti\c wyr Iż(iII;i \k zlotycli 1itilskicii (I”IN).Jezeli ci_na 70M;tIlic todatia w wIiuciu{ ilicti Iti

żi1!li;i\yiaj;icy w celti oceny itiytiiitj oti_rt\ dokowi ej lirzel „eiihi iii Pl_N wedle srctliiie:si kttiit NIU ii;t

dziei i oi\YtIicia i_ilcit.

5. iczeli W postepoictiut zlozoii;i bedzic oleiła, której wybór prowadziłby tlo powstania it zanmwi;ij;)ccto

Oh(l\YiiYkti pod.iikowerw ii_tidtiic i. pnze!1ihtiii i_i iotfatkii OJ (t)W1rC1\y I tislti. 7fl111iWi.Li;icy W celu i,ceiiy

takiej tileiIy doliczy do ireilstiw”ti;iej w luci cctiy potlitik od Inwarów i uILLL. który tiii;ilby oIniwj:;ck

rozliczyc yeodtiic z tymi pnzepis;iiiii. W taLon przypadku Wykoii;iwc;i, sklad;ii;ic otenic, e%t zoIilkow.uiy

poiiitniiiiowac ZIlluiwUjacetCi, i_ btW 1O otcrty l)cdiie prowidzic (10 powstini U zJiliWlJjtCerLO

ołioĄazko iculatkoweo. k;tztic na:”wc (rodzaj) towai”ii kiotyeji titistawa budzie prowadzu do ceo

Ib0\Y5I1i111 oaz wk;ittj;ic cli w;rttic bet kwoty puilttkti

XIII. Opis kryteriów, kiórytiti zaill:iwiali?cy bęJzic się kierował przy wyborze oferty, wraz z pod iniein

wag tych knlcriów i s1ioMlhu oceny tderl.

Za oletie in korzystniejsza zostaltie uznana oleili ziwierajica iakorzystnicjszy bilans punktów

y h ryteriacl

— Cetia efektywna (Cj— 60

— Waunki platilo%ci (C0)— 30

— Termin realizacji sit kcesywuycb dostaw (C1 )— 10

2. Opis kyttrkiw fleci_tv oli_rtv.
l)o ki2tlurn z kryteriów zoIali przypisani wac;i okre1on;t tidzitleni pioci_iiiowytii.

Ztrniwiijacy bidzie ocenitI elementy oferty odpowidijtec ktyieriom, przy czym kizde kryteriom

podlcic bedzie ocenie punktoweJ opirtet O poniże, podane zisidy priyziiiwitiia punktów.

O2oIna Oceni oferty budzie unii ptiiiklow iizyskiiiycli za poszczeLóIne krytcni

K = Ce ±
„1

c1
Sposób okre4leitia celty:

A. Cena efektywna — C, —60 X

Ztiiiiwi;ttin ze wszyt kich flirmulirzy otenow ych prz\jliue wai-toc llijnizi;i CI N Y oii.wty jako c., do

Ci_hiV hufu ii_j nici y

Iuiikticja za echu otell)” ustaluna jest w s1iosćb iiistepuj;:cy

Cn
xl OO plus ÓO

G
LdziC C cena efkt\ Wili

(i — iut1tuiŻ7;i ceni ehkiywni

U — ceiia etektywna otily b;ićaiuet

U. W;irtinki płatności C1—30 % bud: pwtktou;une li flhk”pufhC\ spool>:

— zapłata w terminie bI) diii od nuty wystawienia kiktury 100 pkt

— ziplita w lerniinie 45 — 54 dni od Wity wystiwienul tiktu 60 pkt

— zaplata w term i nie 30 — 44 dni tid tInty wy”sia\ tenit takt ury O pkt

(liti”lieJitcri II (i/flit IZIUSI poda A”iiiArIiii /i”iiiiUlp/nifliotii lifl. SOi/iii U iii”pritL m/ np.45—S9 diii

= ilość punktów x 30%

C. TernU i rc;iłizaci sukcesywnych dostaw — 10 „V0 budzie nuiikiowuny W n;usicpujauy sposob:

— I—7 nitu ticl daty /til2uilii /il1u(\Vicil” lOG pkt

— S—14 i_tiu od i_1:11) /lw”eiila L:iitioi_%IeIIit SQ pkt

li” ii/nich i,iiei1ioihić oiMitIini i/idc (liii rc”a/cticj! i1111i)il”/tii(i ii/l. 1) chi! U ii/i pited.k1/ itp. —

II diii)

ilość punktów x 10%

Punktacja prłynliiwiilin otertoni W )(ISZLiLLI(h!fl\CIl kryteriach budzie czuia Z dokIadiiocii do dwoclt

ni iejsc po przeci tiki. \iijwyzsza I icy.bu lililiktOw wyznaczy najkorzytn ujsza oteile,

4. Z;uiuiwiaj;icy i_dzieli z;tirutwiuiUa \k koiawcy. ktorcnii olerti oćpowiulic bedzie \yzyikon wyot:in.tiuio:tl

prz.etlsta\yo:lyIll \y inct:iu e F/]”. orLi w t,l\Y/. i iostin:e occllioll;i juki t);iiI(1%V”tliicisz.i W tipireiui

o podiac krienti WytRini.

I 1



5. Jeźeli ue hcclee itli)zii;l dokuiać \\borii olriy il..jkorz\%iniejsze ze WĄledti na to. ze dwie iW wietci
nitu ii !e(lsta\yIa taki jUlii hil;iiis ceii pio%tIycli kryicriów uceIi Olch. flhliaWiai,IeV sposwd tych olei
c(kkitiii kYykRtlu i\L”rty Z niŻ/: cena . iejeli zosi;,iia ziozone oleiły o lakiuj aaniej cenie zIli)i\aajaey
\yez\Yie \yykoiui\ycó\y. którzy zlożyli te oierly, do ilożenia w tcrniiiiic okieslonyin przez nhInwiaj;tccic)
itkit dOdJtkOWyeIi.

XIY. Inforniacje o for,nalnościicIi. jakie powiiiny być (lc)pełniolie po wyborze oferty w cclii zawarcia
LLllLOW W sprawie iiitiOWitiiiii piibliCi)iLl).

1. Osoby icprezeiittljacc Wykoiiiiwce py ptidpisywiiiiii ulliowy )ciwiiiny posiadać ze soki ihikunienty
ptt(wierilz.iiicc ich LliI1c)cowaiie ijit potlph.inia iiilit)W\. (I ile iiillOcoWaiiic 0 lic hedzic \Yyilikic
z dok tiiileiitow zLlaczonycli dci olchy.

2. W przypadku wyboru oleriy Aozonej przez Wykonawcow W spólnie ubieeapcycli sic O tidzielen ic
ZaIi)Ówieilla Zatiutwiajacy inoze dać przed zawaicieni umowy przedstawieitia itniowy reznlujacei
współprace tych Wykonawców. U nowa laka winna określać siniiiy tiniowy. cel działania. sposob
wspólózialania. 2akres prac pr/e%idzhiflycll do wxkoiuinia kizdeinu Z uch, solidarna ocIpuwiedziainoc ia
wykoniiiie zaiitiwiettizi, OtiiiczeitiC cijisti itWilili Loiisorcjutn (obejniujaceso okre realizacji puediuiotti
zuitówicnia. swarimeji I rekojmi), wyklucisnic titozliwosci wypowiedzenia ciniowy kotisorejitni przez
ktreijlolwick zjeso czioijkow cło czisti wykonania zamówienia.

3. Zaw irce umowy nastap wi, wzoru Zztmaw ia aceo.
4. l”ositnowenia lisliloiic we wiorze umowy nie podlceija ileet)1ac jon).

XV. Wymagania d tycz)ce za Iiezpieeziiiia ii:ileżyt eIi wykonaii ia umowy.

Zainawiajacy nie wymaLa wniesienia zabezpieczenia naIezyteLc) wykonania tufowy

XVI. Isioiiit” dla stroju postauiowietui:t, które zosi:iii; wprowadzone do treści zawieranej urnowy
W qiniwie tuiflowietula 1iubliczticgo. ooliue wa nin ki urnowy albo wzxur tuniowy, jeżeli Zaniawiaji1cy
wyuuaa otl Wy hon ;u wcy, :i by zawarł z ni ni U nowe w sprawie z:irnówienia publiczuut”go na takich
waru n hacli.

Lir umowy, sianowi ZaL1czn ik nr S do Sł \YZ.

XVII. Poiuczen je ti środ hacli ocli roiiy prawliej.

I. każdemu Wykonawcy. i Jakie inticiliti podmiotowi, cieli na lob iiial interes w uzyskaniu claneetu
z;nnh,atenit uraz poniosi lub firnie poiuiec ikotle W wyniku narLIzuni;t przez Lnu uwtiticc”ui pr/epbciw
usi;iwy I”Lh iriyIueuiia arcudki ochrony prwricj przcwidziiiic w dziale VI u”tiwy l/I Jak dli p051C1)OWaIi
powyżej kwoy okick;tiej w przepisach wykonawezy li wydanych na podstawie iii. II iN. 8 uąaw PLl.

2. roiłki ochrony priwnel wobec oełoszenia o z;imówieiu tu uraz 51 \k Z przysłtąi ojt równie,. oraniflIcjorn
wpisanym na lisic o której mowa wart. 54 pkt S ustawy l”Zl.

XVI Ił. Klauziul;t informacyj na dotycz1ca przetwarzania da in cli osobowycb

I. /eodiiie z arl. 3 tist. I I 2 rozporzadzenia Parlainetutu luropejskiego Rady (Ul.) 20 11,/679 z dilit 27
kwietnia 20 lb r. w sprawie ochrony osób lizycznyclt w zwiazku z ptyetwiziniem danych osubon ych i w
sprawie swobodttcrśt przepływu takich ilitiseb W”l( uehylcuiia dyrekhxy\ 05: 46: Wł ( OtiOlile
rozporzadzenic o ociirnnie dt,iych) (Dz. Lrz. UL L I 9z04.05.20 lb. str. I) dalej .1(01)0, inrornluje. że.

I ) adtninistrainrcin hani/Fina da,i3eh tisuibowyeli jest Siec Badawcza Łukusiewicz instytut
WIók cnn ictwa z siedziba w Łodzi, u I. Urzezińska 5 15

2) kontakt z inspektiireiit ochrony dniych je\t możliwy pod adresem iciWaiw.lodz1il
/1 Fani In” tlnie ost,howe przelwiui”e beda na potiątWe art. 6 ust. I H. h) tł KODO w cdn

zwianinyni Z iostepowaiuciii tu udzielenie zalilciW wina ptihlieituceiu Kl /l”—236—.32: ((I
lub w zwiazkti z prawnie urasadniimytu ititereseni idininistratori iia podstawie ari. 6 Lisi I lit. t)

4) odbiorcami Pitii/Pana danych osobowych beda osoby uti podmioty, którym tidostepnitina zostanie
ilokuntenticji postepowanit w oparciu o tri 8 oraz art. )b ut. 5 ustawy Z dwa 1Q styezitia 2004 t —

Prawo zanRwen pulI icznych (Dz. U. z 20 I 7 r. poz. 579 i 20 I 8).



5) kitu Riiui daite ()sOt)O Yc hcda prlecnowywIue, /!9JdIiiC z tri. )7 Ibl. I tIsriWy Pip, okres —l lat od

dnia /„ikt)flC!tnia piuslt”ptiwalua ulzwlcnic ut”wiinia a )eźeli ci;i rwania LiIi1L)WY pr/clj ac/a .1

Lita, okres )i (ecIlt)wywaIiizi obctiiiiijc cily cias irwinia umowy lub w oparciu O pniwiiie uzasadiiioiiy

intcres Klimiflstratoi a.

6) ohowi,i/ck podania pizez Pati a kuta diuycIu osohtuwycli heiposrcdiiio Rucii”Riuia d(ii%C/C\cII jti

WyIUt);ielfl uIstu\yiu\yynt okicIouiyuiu W irzepst”it Li,uii\yy l”/p 7W:aJWi\i1i / tidiiuIem W ;iosIc”HWan!Ll

Ci LI(IlIelCuiie /auli(”\ylt”IUl puihiiciiuetu kC)ia,k\YeuiciC ili(ltI,uuiIi ohrelouuycIu ckuiiycli \%yuIIiira /

ustawy liu

7) w (iCilOe5utriiti do I”uiii/I”aI1a danych ()sObi)WYcll decyzje ile bedU iodeuuiowanc w

zuuiouuul(yzo\ytluy, 5iIJ%i1w I!lit” (Ii) auL 1. R()I)O:

X) iiusi,idiu l”ani/l”;in:

nit odwe aur. 15 kODo prawo dosicpu do da tyciu osobowych imiu/Paiuu dotycz;icycli

— tui podstawie art. 16 ROI )() prawo chi sprostowansu I”ani!Pana danych osobowych

na podswwie aul. IX R(M)() prawo żadania od idiniuiistrauoriu oeriniczenia prielwirianin danych

osobowych i zastrzeienieni przyp;ulków. o kcón”ch mowa w tri. IX usŁ 2 ROI XL

prawo ilu wniesienia skanLi do Pre,e.%a Ur,cdu Ocbion\ Danych Osobowych, :dy uina Pani/Pan, Je

przitwitrziunuc danych osobowych kin li „atia doiycnicyclu nal”usza przepisy RODO

2. Jednocześnie Instytut Wlńkiennietwa priypoinina tu ciai:ucynl nit l”tLOi”l”ilnu ohowiazku intormacyjnyiiu

w\aiikijacyIul zm. Id kODO) wziledein osoli iizycznych. kioryclu dalie przekazane zotana Zauiiawiaricentu

w /wiaikti L pn)wadzt)ilyni po5tcpowaniem i kit re Zamn;tw;ajacy pcusrcdiuio pozyska od wykonawcy

hior,iceeo udzial w postepowaniu. chyba /C tur zastosowanie co utlilunici cdiuo z wylaczcit, o kióryciu mowa

w ni. 14 ust. 5 kOliO.

XIX. List;i nil:1cziuikow.

I. 7uIacznik ni” I — \\ zćr lormularza oterty.

2. Zalacznik nr 2 j) {)j

Załacink itr 3 — Iiulonuacjc na temat iru1iy Lapititlowej.

4 /aiicyiuik nr 4 — Wykaz wykonam ub dostaw

5. Zał:icznik nr 5 I”wlck umowy

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ
I „ W. ;„:NN;c-nyA

k....a .\ ..--..

osoba pr/ytLotowujaca spec” 6kae1c d” KkrołnQo

I gg zo
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Zalaeznik nr I I”iwz K_F. ZF—23u—31: IV

Ficc,e ( )Iercnla

OFERTA

zltiżoiia w JiOsIeliOwlIlitI O titlzielciut ziiuówieiua w trbic przelarLu nicocraiuczoneLo O warlosci

P1WU \Y\IiiŻOIli W JIt)i\Ch fli\noW;iItoci kwot okrcIonych ja iodtwic art. I I tit. 8 uM;iw FtP im

(IIISI;I%y4 srodku i:11eeo—1%ods)a d”yspyrsj:i poli nerii eNIrfbn kiy:isu ikiyJiwe.o.

Naziy;i I :itlies oferenta:

nr lhksi m lei e—mail

I orerimy Ńrodtk wiażacy—wodiia dyspcrsj8 polimeru estrów kwasu akryloweĘo „odnic z

wymieiiniami specylik:wji i.iotnych \yanlnków zainbw:enki.

—Cena uleny:
—(cmi etinosikuwa netto x 100 000 kg + % VAT

(sio wilie

2. InFormuje/my, ze wybór OOJCI/flii%ZCI obrty: będzie! nic będzie (ik7w;-:ibnt xkreś/ić)

prowidzić do powstania ti zamiw i I[ceo (ibOWiiiZku poci iIkowc1o. w zwiiyku z czyni wskazuie/iny IhiZ\YC

troci/ai) Ioniru/usluw. klóryclj tjosiaw;iswi:itlezenie hecuje pro\adzić do ieti pOwsi;iniii oraz ich wai1o,ć

bez kwt)iy pod itku V AI

Kodzij towaru \ irtosu licz kwoi y podiiku VAT

3. Termin wykonanii: sukcesywnie 15 miesięcy, liczne od daty zawarcia umowy

1. OFerujemy nasicpuiice warunki pIiinoci dni 0cl daty W\ai:i\4 cHat laktury

5. Okrujeiny termin realizacji ziimowienia (W dniach)

ii o,t;ck lIiZLi Jun/dr Ao,lkrrHhz jo.%c r/Iii lt”cI/raIcj/ :runc)ll;e)uc li!). l) (I lift”

N/L (8J/ jj;J)

6. Zircjcst ww inc nitzw I adresy wykona\% ców wyslcpu j; tych \ spóln t (w przypadku Wy konawccw

W:iioliic LihJcijic\cl; sic o tiuz:clnie z:cm:iowiena)

7. Akccptiijc civ unicki LUhituwy (ziłitiiiik nr S tli) iw7) („Fi/ wirtinki fleI:iirniii \\iidCZeiUa tikresloite trc.ti;i

specytikacii cstiitttyeli uarunkow z;illn)w celna.

. W pI/\ iidkti wyboru nas/ci otcrty zobowiazu cmy sic do zawal-cn umowy na okrcsk n cli w pro ekcic

uiutuwy warunkach, W iiiiejscu I tenuimlic wyzil:iczoilyicl przez ucuu,iwialaccco.

16



\VSZ [L KĄ KOIŁESPON 1) E N(”,J L W sprawie IIIIVe - iCL(3 p(ls(cpowall 1h11C7Y L ieioc rui eden /
poii2zyeti dre-iny

— za 1)oredIIct\ye11 lIcdko\y:Ineo Ioriiirilarza dosttpneo ira ei”UAP
pud idrest-in skr/ynkL /IW-Lodi”SkryLkaLSP.

— LI(io5L-pr1ioneo rzez rnin:Porrzil Ii(tpsJ!minipolliiltl;p.goypI ( toriutilarz do kor LInkatji).

cPU A P

__________________________________

e—mili

III tel.

IQ. Oswiidczanymy, że wypełiiilcmii ObOM/la/ki iiilormicyjiie przewidziane w mit. 13 lub trI. 14 rozporzdzenim
Parlamitentu I uropcisLituo i Rdy (Ul ) 20 I Ćm/67t) z diii.m 27 kwietnia 2OUi r. W s)wawie ochroiw osob
Iizycżiiycti y zwimiku z przelwirzmnicmu (Imnych osobowych i W sprawie swobodneo przeplywti tikkit
danych oraz uci1yIcnrm dyrektywy 9S14t,.WU wobec osób fizycznych od których („alit osobmiwe
bezpoNrednio LII) posredn io pozyskałem w celu ubieeaiiia sic o udzielenie ninieiszemi.o zamówienia oraz
ziwircma I realtzmcji UUR)W O udymelertme tmiimowiema

Zijnńkamidonijzcj_ofeflysa:

4

miciscowouc (laLa (hwmtiQkowmny podpms Wykonawcy Wykmmawców)

Oferta może być sporz(Izona na form uli rzacb przytMitowaiiycli przez Wykonawcy, lecz w form je
%pt mi ij t y inogu tn tik mep N ult, dol mcnt n n %tkit LII IŁ zoiLi i un im. mmmi 4% c tik icji
W 1)r;y pulko. mjdy ziłaczumik nie ttotyczy wykoriiwcy. należy iiapiiić ni 111111 „jljC dotyczy”

DOKUMENT SKŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONE-J KWALIFIKOWANYM
PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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Z;ilauzaik ii 3 (li.> y( j{F ZP23t,32!I)

piuci;itk;i urny

ośwIAnczI:rNiE

— owi;tdezaiuy. ze nie II8IeŹymy (10 rupy kapitałowej, o której iiowa w art. 24 ust. I uhL 23 uIawy Prawo

(amowien Publicznych (ft. Ii. z2015 r. „„ 2164 ze ćm), i. W rozumieniu tilawy z dnia 16 IuIeo 2007 r. o

ocaRmie konbure”iqi i koie,uiiieiitow (I)z. L. z2015 r.. poz. 184V

— oswiadczarny, ze należymy do tuj samej trupy kapitałowej, o kore1 mowa w art. 24 usi. I Pkt 23 ustawy

I”rawo Zam6wień Publicznych, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 InteLu 2007 r. O ochronie konkurencji i

ktiiiunientow (Dz. (L z 2015 r. poz. I <4 ). co podinioly wyniicnionc pummmzc ( n;ilezy podać iiazwy i idresy

siedzih)*:

p. J N;izwa([irnia) Adres siedziby

kwahtikowany podpis WykonawcyłWykonawców

*
— H codpowiudmi me kre\

DOKUMENT SKLADANY W POSTACI ELEKTRONICZNE,! OPATRZONF:J KWALIFIKOWANYM

POI)PISI:M ELEKTRONICZNYM
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Załacznik nr 4 It SI\V7 KI ZF—13(—31 )

\Y ykaz wykon iii yc I doi iw

DoknniciiiWiriosć brutto
.

-Przedinici doNtawy Data wykonania Odbiorca porwcrdnijacy
- dta\y w,1

. -

nalciyle wykominie

_
_
_

J_

Oo k;lż(lcj dostawy wyJllienioilcj %% wyl{nzic II1IIt”Y dołączyć (IOwod3 okrcśhijące. CZ7- (lOstawy te zostali
wykoi]anr w s1,i,sńb należyty

I)OKIJMFNT SKLAI)ANY NA WEZWANIF ZAMAWIAJĄCEGO

(fHh/MOilO.\Ci. (lilia

(/hkIf”i\)
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Zulucz;iik nr 5(10 iuz KIZP—:!3—32, i

iIiowH Hr K IZI” 237—32/1 O

(projekt)

W (lilii 2(110 r.. W wyiI;l{n POS(CI)()\Wt(iW (I cidzkieruc ił> Rfll tOM f)tIl)iiCZ)tt(! Iłu

(IOSIu\yt Nflłdk;I yi!ź!ceo—%yocłIIa (i3”S>CrSjI l>o1ii1Itrii estrón kyusii ikryloiyego zukoiiczone O \yyl)oreIu

przez Z lłu\y! wwzo olerly WyLoIuiwe\ w Ir\bic przeturir ieoi :łI)It”ZOIWŁ:O O WIrIONCI przekr:łez:ijetI

I(iwat,wIrłtłei kwot okieion\ uh na pod iwie >>1. I I uI. 8 LISLw\ z dnia 2° tyeziiia 2(104 I. Pr:twt> /aIUOWiCIi

pubiicznuh (PZl”) ((rki eunoilly Dz. U. z 2018 .. poz. i98o j. ze zm.),

poriuedzy:

Sieć ihid:iwcz:i I.ukw,icuicz Iłbty(nt Wł kienijictwa z siedz>ha W Łodzi (adre% 92—03 l.6d2, uł. llrzezioskit

I 5) wpisana> do reesIru priedsebioreow prowadzoneo przez Sad Reionowy dla Łodzi—Srńdmieseia W

odzi XX Wyd? „id (iopodiirciy KRS pod numerem: 0000013804, NIP: Pl. 724—000—06—01, Rem.zon: 000050239

zwmnym]i dalej „„Z:miiiwiajacym””, reprezentowanym przez:

1) —

2) -

i Sie(litbi W Nil”

„wanyrn/:, dalej ..Wykoii,wea””, reprezent wamiymfim przez:

1)

2)

Ln,owi nwzitdiwt u nik poItpOk;1i oparleo O przepis\ in .39 mistiw I>n,nn z:ilflowie,i ptihlic/nych /

diiiii 29 tyeziiia 1004 r. (u.p.z.ii.), nucz, ktćreuo W”3 łoijiomio Wyko,iziwce

*2

\\ ykunawea /Oł)OWlzi/UjC itC S)i zeWie Zziniawiajzweniu .1 Zz,illzIWiaIaU\ z(łbO\%ZzIzUje Sit ()(IeI)rz(c >OWar

iiphitiu ulnowiorzi CCIW 71 uyni en one w W 2 pkt 2 iliei środ ka wi;iżnceo—wodn;i dyspersja

połi iwru estrow kwasu akrylowego O nzistepuiacyeli paraiietniclm:

- gęstość (20°C) 1,04-1,06 gkrn”

— leI)kt,ć (23”C) I 5—35rn1”zm . s

— zawartość substamicji stalej ca. 48-52%

-pll 3.0-5,0
I

„rzewiclywanzi iioc >in realizacji:

- 100 000 kg

*3

I. Wykonawci, rea!i,ue zznlowienw Sukcesyw!iic w okresie trwani:, umowy. o któr3 mit ifloWt W 5.

1. Wieikoć do.sl:tw Z:iiuziwiajiuy „kmeIzi Inn,iime piseinne zwanej dalej z Itiowieniem” nit dni przed

\V\ ii1,IŁ,U1VIU pfit.” Z:Li>lzi%:ii ceWO tcriiHIlei,ł tit,-t>yy.

3. Zanziwizi .tty m:i Oławo JW !L”hs/\ ć liii) !I1titie 7yC \yCikOYe (8)5MW [Citl iiowzinyeh NLIkCCNYW lic o cz\m

lit/W (>t/Inc iii ii)łiEłOjC \Yykw uw cc.

W\konawca tJnst:irez, Iii) M”(ł kOS/ł /11)10W mufli (il)StaV/t”.

2. Warunki noshiwy: oto miani/yii ZziillziWijz,ee_o. 2—I0. Lódi ul linzez:ńska Ł3, f)Ą ŁOD!

(1\C(Yt1 IŁMt”n”1O)



3. Wkunawczi ia(iaiiiia Zillulwi ccL(i 1) erlIlillic dt)sil\y\” W iuiniie ieIiilcj (iaksciii lub dro;i
cieki run i C 711 a L

i)osl,ircziiny pizediiiair zaii)ńwitnLa powinien od1iowiadić wyiiiaL”.uiiiolu Zaiu;iwijucco okrcionyin w 2
pkt I ii Iiil(SZt umowy.

2. l)stiwa pl)\yiuna byc o(t1)owicdnio t)zIflkt)W,lila oraz poiuduć w aLieciwo iko.ei,iLst. lub liny dokument
pot\yIerdzi•Jicy p iidtiiic sys(cillll Ztpewniciiia jakusci.

(I

Strtiiw jttiiajii, z_c cena I ka środka % iż;1cei,—wniliiei liysper!ji pińiiiicrii cstrów kiyasn IkniowcĘn.
i.t ccliii jt”diii..ikiiyii leiW po ieksziiiii ii )(idiitLh VAl.

2. N”Iiksyniitlna noiniuilna \ylrIo.\ć hrtiik uu]o\yy %yynosi zł (siownic:

3. /ailtnyiaiiicy iiihczy i rsipro\yulzi \„Al z u\Y7!i,lCtIilicillei)1 pr.zepiso\y (lbO\”iii/.Ujicy”cIi y kra1u/.:iin;tyi:iiceto. (Zajijs :ustau( iłzfąIlscl ii 1;:rj;adAn adr lItkiiiitii%L$ shliiIujac.u i/trYL Iii beja;
(h „ki” at

4. Rozliczcnic UiiiOVy n:isi:ipi zgodnie z lacznt wartościi ktktyczli ic zrealizowanych (10513w wskazana w
lakiuruch yAl w ok WSIC juj irw:tiliil określonym w 8.

5. lakiLiry i1](ljit być prieyIaiic w tomiK elekruntcziicj nit adres c—fiali etikturyziw.lodz.pl
6. Ztnawiiijacy dopuszczi zmiana ceny jedliostkowej pizedni jolu zztmc)wienhii W czasie liwilnii urnowy, eżel

konieczność takiej zmiany wyniku z (ikOIic/iIOści, których nie niozna 113”IO Ply”C%YidileU w chwili zawarcia
LifllOW. W szczegoiiioci w przypadku ziilially ccii urowci iiiezbetliieisi do wytwor/eni:l przcdnuotu
tiiiiowy. Zilii:tiiy W zakresie ceny nie irioaii itastapic czscie niż raz na kwaitil. l”iurws,.it /ntiitI%L ccliv Ino/snustrpić po upływie pierwszego kwartititi obowiazywtnii umowy. 7iiiiinii ceny jednostkowej inc iiioz.epowodować zwiekszeiiia całkowitej wzirhsśui liniowy określonej w 6 pkt 2 uuiowy.

7. iJiroii przewiduji iiiozliwosć dokonywania nnian w umowie. Zmiana umowy dopuszczalna bedzie w
triiiicach wy,iacziinycli pr/epan Iii”. oraz okie,,lonyeli W ilinwszel umowie
2. Slrony, w zwiwk u z I resci! art. 142 Lisi. S U.iawy P/l „ zobowiiizu]a sic dokonać zmiany wysokości
wyiianidzenii należnego Wykonawcy o którym mowa w umowY. W brane pisemnego
aiiek.-t. kazoor;izowo W liY\ patiku wysiapienia jednej z nastcpuicych okoliczntmsci:
J ) zilliany sli.Wki piditkti (IŁ] towarow
2) ziii my wysoktssei nhilminialnct4o wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisó%y O ininimimlnymn
wyimagrodieiimti Za
3) łiiliaiIy /at51[l po(liea:iili:L ubezp:eczeirioiii spo1eczyii limb tibezpcci.enin zdrouoiiienu ul) wysokoci
stawki -ik ludki ii:I ubezpieczenia spoecnie lub ;dio otmie,
4) zasad groniidzeiiii kysokosci wplat tui pricowniczyeli planów kipiiaiowycli, o kIóch lilowa Wustawie z dnia 4 pa)dziernika 201$ r. O pracowniczych pIniach kipii:iiowycli iti zasadach i W 5]iO5(ili
okreslon\ pniiizej, cieli znhiaiiy W hetki nii;ły wplyw na koziy wykonania uili(I\yy przez Wykumiawce.
3. /Illiitn:i wysokoem Wynienhtl,enia należneco Wykonawcy w pmz\p;ltlku laisLriiclltt prieslimiiki, o klórej
mowa w ust. 2 pkt I. bcdzic odnosić sic wyI!cznie do cześci przcWniow nutowy zwali iiwalwj, zatidnic
lerininami iistti0nynhi Lmiil(iwi, lii dniu wejścit w zycie przepisow ziuieniijacyuh siawke p)di(kLi od
towillow I ti.lug oraz wyiacznie tui czeci przedmiotu uintiwy. do kitirej z:i.ąosowiinle znajdzie /Jiiiitn;i
stawki nodiikii ud to%arow i usłus”.
4. W przypadku ZIIILIiIY, 1) ktorij mowa w Ust. 2 pkt I winość wynagrodzenia iietto lic zol cni sic,
wariośu wynmrodzcmiia brutto zostanie wyliczoni na podstawie nowych pizepisow.
5. Zmiana wy.-aikości wyimmcrou/en ii U przypadku za el ICH i.l przesi;iiiki. o kitirej lilowa W ui. 2 pkt 2.
Liii 4. liedzie ohcjnitiwic wyl:icziiie czec wymiiariidzcoi,i ntlezileao Wyk<”n:twc

. W (idilieHeniu do kwcj
iiasi.ipi la zm ani wysokoac kosztów wykoiium i tiulowy Wykonmwcc W zwiazku z Wejścicni w życic
przepisów odpiiwied imii zniieni:ij:icycli wysokosc uimiimialncao wyilagroLlzeilut „a prace uli tlokOiiugic5clI
znam w zakresie zasili1 )odlegmilit ubezpieczeniom spOiec/nyiii nb ubezpieczeniu zdiiwolieniu lub w
zakresie wysokosci stawki sk idk i na ubezii:eczcnii zjloleczne lub zdrowotne oraz ziad romn:idzeiu:m i
wysokości \ypl.it do piicowniczych planów kapitaluwyuli.
6. W przyjiulku zilliany, o której nlow:t W ust. 2 pkt 2, wyaigrndzeiue Wykonawcy ulewne /Illi:iiue O kwok
odiowaWijc w/:ostowi koszi tj Wykonawcy u /wa/Km ze zw;eb,”cn;cni WYsoKOsc i \yyiiaarOLlZen
pracownikow- swiaLlcz:icycll tms]tiai do wysokoci iktnmlnie- Ol)OWi izLijtceO iuiimalueao wyi1tgiuLlzemtit Za
prace, z nwzglcdnieiiieui wszystkich obciażen publicznoprawnych id kwoty wzrostu inhliinhiihiicgo
wynuarodzenia. Kwota odpowiidajaci wzroslowi kosztLi ykonawcy liedzie odnosić Się WY1iIU?T1IC Ll()
czcsci W ilaarodzenil prco\i kbn swiat!cz:ieycii usługi. o kli”iych mowa w zdaniu iioprzedząlmcyiii.
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()dpl)Wiid1ii1ieet zakresowi. w” aklin wykonoja oiii Itace lletp0redi1iO zwiazaiie Z ieiiIi”ucii Irzetliiii(itti

Linii IW.

7. \\ przypiitlkti ziiiiaiiy. ° kión JnoWt w ust. .2 pkt 3 I 4. Wy111Ł”rod!eIIie Wykon:iwey tilewie ziiiuinie l

kwote od1mwitdajucu ziuiuiiie kosztu Wykonawcy polioszoneuo W ZWi1!JkŁi z wypluta wyIuIrodzeiIia

:;ulnuażo\yzniyi]) przez Wykonawet osobom swiadcyucyiu tisltici. Kwota odpowiitlujaca ZIiti.Iilie kosztu

V(VkOOi\ycy IRtiłie odililsit Sit wyliicznie do CZC\Ci Wynntntt!emi”a (NOI). (1 ktOrycll nowa W Ztlaiiiti

poprze(lzalacyin, tidjiwiadajaeei iakiesowi. w akiiii wykonuim one prace lezporediiio jWIii/JiiC z

realizacja 1etlniotti tIiUOW\

X. W cclii /I\ViiClii liltkSU, o korynt ili()\Ya W [151 2, Litda ze Stron noże wy—a;mpić tło druiej S!roay /

wtiitiskjeiii O tkiktin nie zlmlitn5 wystik<mc wyiniro l/elli. miależiteo \ ykoniwe „ Wl;i/ Z tlzas;itlm)ieilitI11

z;iWlcriijaeyiti w SZC7Cólifl)SCł Szezei0lOWe wyliczenie c1ilkowitel kwoty, o juLii wyiiigntdzeiiie

\\ykonI\\ty po\yiiino tilee zotianie, waz wsk,i”iient duty, od kiorei ituisiupiki llui(Iz i)Hiuil)i zlnhuinuż

\yys()koc koszkiw wykonania umowy uzisadniajuict zntiitnu W yNokosci wyn;kTlntecnia nalezneeo

Wy Lon i wcy.

9. przypuidk o zmian, o kón”eh nowa w ust. 2 pkt 2,1 4, jeżeli t \Yil osk cm wystepuje Wykonawca, jest

(In zobow 9/att)” doluiciyc do wniosku doktimeiity. z których ltd/je wynik;iu. w jakim zaLreie zmiany te

maju wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczecolnosci:

I ) pisemne zestawienie wyn,terotlzeń (zarowno przed ak i po Ziflhulitie) pracowników świuidczacych oslur L

Wraz Z okresleitieiti zikmtu ( c/e;ci etatu), w jakim WykoIltija Clili prace hezposrcdnio Lwia/arie Z rei[!i?icja

przedmiolti tiiIlOW} oraz Czesc wynuwrodzcnia odpowiuiduij;ieei temu zikreowi — W [/3 puidku zniiaiiy. O

ktoic j ulowa w ust 2 pkt 2,

2) iiemnie zestawienie wyhiazrodzeii ( zaiówm I przed jak i no zm anie) zaamlea,owanycli przez Wykonumwee

o5ob \wiadezacyuh tiłtm/ L wraz z kwotam skluidek uiszczanych do Lak ludu Uhezpieezen

Spolecznych/Kasy kolii czego Ubezpieczenia Spolecznego W cześci Iinaiisowamwj przez Wykonawce, z

określeniem zikresti, w jak mit wykonujut oni prace hezposrednio zwiazuine z realizacja przedmiotu umowy

oraz. czesci V/Vi iaerodzenia odpowiaduijacej tell iti zakresowi — W prz\9ladku ziimiutny, o Lwiej mowa w ust. 2

pkt 3,
3) pisemne zestawienie wynaerotlzeń (zarówno przez jak I po zmianie) za:mnsuiżowanyeh przez Wykonawec

(lS()h swiaduiuicycli Liluc i wraz z kwolulilli wpkii do pntcown iczyeli płaimow kapituuhiwych w cicsei

Iinansowanej przez Wykonawce, z okreleniema taukresu w jakim wykonuja oni prace bezpośrednio

zwiutzane z realizacja przednilotu umowy oraz e/esej

wymiumen)(Izenmr od1lowmid;ijaccj leniu zakresow”t, W nrzypadkti LIfli;iIl\ o której mowa w ust. 2 pkt 4.

IQ. \k piyyp;itlkui zIni;Iny. o której mowa w ust. 2 pkt 2. 3 i 1. jezeli z u nioskiein wystepuje fliniawiaiaey,

jest on upruiwniomi) do zohowiazania Wykonawcy (10 prtedstawienut w nyznimct(inyhhl ieritmiiiie, ile

Lrńtszyiii no” 14 dni i”ollOl/ycll, doktimentow z któr.ch Iletizie V/3 inkać w aklin zakresie zmiana ta na

p”W mi koszt3 wykot iutiii,i (lIlIOWY, W tYli „isetiiiies() zetiwien i wymiazrndzeu. O ktćr\ I mw a w tmst. )

pkt ł,2i3.
II. W lenitinie 11 dni roboczych od dnia przekazuotia wniosku. o którym mowa w ust. 7, Stronu,. kiónu

otuymula wn ioek przekuze drucie i Stronie iumltirniaeic o zakresie, n jakim zatwienlza wniosek trzo”

wskuize kwote, ° kłora w nuisiodzeitic n;ulezae Wykonawcy powinno tdee ziltuinie. albo ntorinace O

n,ezai\yie,-dzeiiiu wniosku wraz z uzztsadnmemeiii

2. W przypadku olrzym;umii;u przez Sincie inlormacji mi mliezzutwierdzemliu wniosku lub czesciowyili

zatwierdzeniu wniosku. Strona ta mo/t ponownie w\tzlpic z wnioskieni o ktoryin mowa w ust 7. W takni

przypadku przepisy tist. 9 II ola! II stosule si odpowiednio.

3 łayarcie unicku nuistuipi nie później niż w terotinie IQ (liii roboczych od (lOlut zatwierdzenia wniosku o

dokoituinie zilnany w\tikosci wymiuicrodzem1ia italeznego Wykonzmwcy.

14. W przypadku, innej no” wskzizamei W lisi. 2 pkt b—4 zim, arm” powzechnie obowiazu jarych

przepisow prawa dopusziza sic niożliwosu znuany tyci, postumowieti umowy, na które ziimi;ina

liuwzechne obowiuizujacyeii lirzepiMiw pi awa nia wpływ.

Za wykonanie taflowy Ziotzuwiuijiey zaniuci przelewciti mit kilhhmil \\.:\„koI}t\Uy. wskazane na tLkwrze

W ternitili . (lin od daty wysiulwienia hiktury Zaiuawizijaceniu.

2 Zail,tWuij,lcy tipowiżnit Wykon;twct tlo wystawieniu! futury bez Wujtc0 podpisu.

3. W irzyitidku wysi;twwnit iiizz kra oweco \\ ykoiiawce luikrury w wa tir te obcej. lai”iosc I dokonywane

heut w PLN wr iedaicru kursu NHl> / dniu poirz.edzijaceeo dzieri wystawienia ms:nry (:u/u „uy/sW/i

uxunie!i” ii :a/e:iwal w/krup, /ucle/zc)cI:enhi U”Ao;hnt”tu” /ub liż/un” mi/dA/ty :/icnna :0//im/t r/erto).

4 W mz3 puidku potlatita przez krajow ecti W konawce” cen W O tin”cie w walucie (ibec; zi w”x iawicnia l:,kI,n w

lUN, Wykoitiwci doLana przeliczenia walety obcej na PŁN we rednieco ktmru Nhl” / dnia

2?



Pl1r7ed1iIcch dzień \cyt.lwieiii,, „ikiiiry (tj/k .:tyfzjzjt tozuzhtl” „/L:uon / oj „njii /ni”/n)t/:”)zhs
lllo;zt,iitl” lUD iioluji” Ii /cI/titj l(cWhj :t,.yhuz;e ttJ;i”!d).

I L linowa niniejsza zsiala zawaria na czas okresloiiy: [ikceywIiie w (eyiiiiiije 15 Iilwięcy, liczac od (ly
z.iWiiFlCi.i UliiiflYV, Z flt5 i”?e/Cltleli% ii%t J.

2. l.tiiioya y\ elsa W przypzidku. .dy warloc przediiiotti Z,iIii(twiCIiIa okreIoii;, W lliIiiUS?.cj (linowie ZOstanie
:rc,iIiiir.l.

3. J”rzedluzeiiie teriiitiili eilizacji tiliR)\Vy IliOŻe nastapić w przypadkti nie wyczerpiiliiil Irzez Zaniawiajacego
wartoci tiiuowy. Iei”tiiiii (cii 110/c twe przeciluzoiw iiiax (1(1 iii—ey tilekseli) Za Zii.(idi 511011.

4. Zziiiiwiijaey lito/e (I”t;lpic od tiulowy Iii podstawie kodeksu eywiliieco lob Z ionizszyc1 liI”?ycZylI
W )rz\ padkii :dy (IOid;lrcZOui\ k)Wal” Zl\YiC1”I \ya(ly. W 5/c óll1i3.C1 Ile spcilu par.iuiieli”ow okrtslouiycli
w J Li5L. I IIliiCJ5/C L1flIOWV. bprflynienle to piysiuuje Ziuiiwiiicentu W elitu Ii)C5,iC.l otl
olrzym;niiii dosawy lub u.iwnicni,i widy jezel, waiJi \%yszIa ni iw póżriit”1.

— w zakresie rezly niespelnionegct wiidczenii w przypadku gdy Wykonawca nic tlolizymuje okreIonego
W ullioWic turlililiu realizacji (lostilw bez WyZIIiCZClliiI (I0dlitk0We(i lerillinti S$ieiIiiel1ii swi.idczcni;i.
Odsuipicnic od L 1110 YY ni postawie pOwyistVCI prłyczyn Ino/e Ilbuipic W ternljilie do dnia

9
I Wykonawca zapłaci ni rzecz Zani wi;ijicego kiry umowne w wysokosci:

a) 10 % wanoci urnowy okreIonej W O usL 2 urnowy za odst:ipieri je przez Zamawiajacec.o na podstawie
t ut. 3 umowy, lub odsiapicnie na podstawie przepi8 w kodeksu cywilnego. z przyczyn lezacyełi po

stroii ic. Wyta lawcy,
Li) 0,2 wartoci (Iinc; itirniwione; pitfl (łostlIwy ni kiż.dy dzien Op(lJfliCllii W ICtliZtCi lej partii

dostawy, nie Wiecej niz 10 wartosci UMOWY okresIonc w * 6 usi . 2 Uniony.
2. Zastrzeżone kiry uniowne nie wylaezpa odpowiedziilnosci Wykonawcy ta zasadach ogólnych. cieli

\Y\”sOkOt” szkody spowodowaiiej naruszeii Win posianowieli umownych przckrociy wysokość nistrżeżoiwj
kary uuiiowncj.

3. Ziniwiaiacy:1ia prawo clii polr.c.iIiia kar uniownycłt poprzez pOIilIiiCjSZcl]ie sumy pienie/lej należnej do
zapłaty na podsiawie oirzylnaiwi ud Wykonawcy (aktory VAT.

4. Wykonawca ponosi odpowicdzialnoć za działanie osób trzecich, którym powierzy wykonanie zamowiema.

* 10
I . Z.imaw:ajacy zaslrzeca sobie prawi) do przeprowulienia prob echnolocicznych piyedni:oi u zamówienia na

kilku partiach pn)dukc\jnyt li wyrobu l!ii:i)nrco 01:1! do OltIty icodiiosti wyrobu tiiiilnego z kaita
IiJrzmr”imw tcc}iiiicźiiyeli i Wyliiainhliialiii Zaiiiawi:ijaccco.

2. !liifla%ilIjiicy nistrzeca sobie prawo clct od.t:ipieitia od umowy W Ciagu 7 tluii <id daty oceny wyrobu
linalnesa,. W przypadku jeżeli wyrób Lniiłny nie jest zgodi yzkirl,i parankirow lechii icznych i
wyfllaiiai)iaml uilliiawiajact”iJO.

II
\)„ sprawach meuuegulowanych li iniejsza urnowa maja zastosowail je przepisy prawa polsk ego. w tym kodeksu
cywilnego i przepisy ustawy Prawo ?aiiiowieii publicznych.

12
Spory wynikaace z umowy rozstrzya sad miejsca siedziby Instytutu Włókiennictwa.

13
Ztiiiany tio umowy uIloc:i be npro%adzine tylko w brnie piselunci pod ryeorcni n:ewlznoci z
tiwze cduieit:en z•id art. 41 tetaWy Prawo z:iiiioWieii itlllłic/flYci.

14
Jnatwe soorzidzoihi V d\yoch (cdiiohx1niac ch eezcillnlauach. po ednyiii dla kizdel ze stroii.

ZA31Afl IAJĄCY WYKONAWCA




