SIEĆ

BADAWCZA

I

Ł U KAS I E W I CZ

instytut
WY Włókiennictwa

.

VV5iuś

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA
Projukł wspóIłinanowany w r-unicłi Uzi Unia 1.1 Jkidania, rozwój

i

komcrcjalizicja

windyy”, I-”onaInuo

ProInhiilrl Wojuwódtwa

Lódzkii-”:n 2014-2010, Umowa lir RPL[).0i.0100-10-Ot)02/17-00,
Tytuł projuktti: Inflow,Kyjnu Włók”unn” two 1020+

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot

zamówienia:

Doświadczalne kompaktowe stanowisko (10 przygotowania liniowych
kompozytowych wyrobów wiókienn iczych o niestandardowych
wymiarach iy zależności od przeznaczenia- krajarka wzdlużna,
bobiniarka

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekniczajcej kwoty określonej w pnepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KEi ZP-236-37/19
Łódź, 02.12.20 19 r.
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Itl. I bzczitbht
92—1031 Ódż, Polska
lei. : 042 bl—63—101
0 42 67” L26—35
Rca”n: 000)5023”)
VAT Ul:: Pl. 724400)—Ub—64
Godziny lnicy: od ponicdiialkii (10 pi:ilku. od 7.30 do 15.30.
II. „[ryli II(IzieIeni:I Z:IilI(”%% kilki.
I. Ninie.zc postepowinie p10\%ttJ1t jest w rybie prŹetlie(t nic,rtticzoiieo 1111 Podstawie iii 3”) i
0511445! Z tltiii 24 stwzni;i 2004 r. I”rtwo /.itnówien I”LibIicZn\ cli. ZWtilej (lale) U5tiiWi P/l”” oraz akiÓ\\
\yykil1:l\4 czych \yydlriy,h lii
it)(JstiIWlc.
2. \k” zakresie nietiieLItlow;Iliylu iil1ies7) Specyliktcji Iaoinye)i Warunków Zimówiutii,,, 7\YiOj ililci
„„Sl\\f_”. zihiO):O1yii1ie 111)1 pticI)i5\ 1151.144V „/I”.
\\.iitoó. 7tll(I\%Ct1at lUt piZCkI1tZa row,t,iwti(,sc LwoI\ okrc1onti 4V !1rJep:.!cl1 \\ykolItWcYycb
u,.tii44\ I”/.I”.
\y\(l,iil\ell 1” li(lest.i6y. art. I I (61.
HI. (Jpi Jlrze(iIItio(il Z:lttlo%% iCIii:i.

1.

Przedi11I(1iii zlilh”\% lelui lesI

\%%r(Il)(l%%

koitipoty(nwych

I)owi:iiIczaIne
włiikititiiiciycli

kOIH1JIIk(OIYe siaflowhko
Ci

llleStlIfldird(l%%yCI1

(lI prz%lot(iwatliI li tiow cli
4%
1.itICŹIl(lCi (1(1

\%„nhliaracIu

preeziuaezeiii:i— krajarki W/(IItIźIl:i. IHiI)ilIiarkiI.
Szc7.c:io0\%y (IJ11S )r/ednhi(lLu /i ilowlenit. lodNilwowe pirntety techiUcy;ie zwilI 5.1 4% 7lł;C!i1..0
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SIĘ

urźi(Ii.eni:i ró\%ricIuu,Ilc ro/Liilt:I:]c jako urzadzciuiu \%\k(ll1:lilC :)rzez (l()%yOInVcl1 pioduceitiow

zaciiow.ilt!u

uecniyc7nyeIu

LInhuWiij:lcy wylilieJI

eoslarczV

aby

(lOktIlilciltIcje

lub iepsi eb pailinetiow teciitc;nych

waloniw u,ytkowyub.

wykoii,,wci zupew ul! serw :5 tcebnic”ny. eWIr;lilc;e Onz nr:iz 7 LurzitIzcitiein

itehiliczIli.

\k

koniw ca

7ObO\ylizlilV

lest

(10

)7C szkoleniu

praeow nikow

Zilniw hijiCCO.

\%arunki Ęwirancji: \k\koili\\:Ui tudzeli co ulitninel 12—miesiteznej 1nurlnui fil przednuoL zliluowicnhl.
Waru nhl wrwisu

ko,iuwu;u

7IIJC4\ li

czas reakcji sctw

504w; nic

dlti.;:,,y ni.”. 2 (101 robocze CKI niomini u

7 Ia,zcn;;i widy

/1011w iIj:y dopiu”.uzu ino,Ii4yoe wypluceni. Wykoihiwuy pn”edal.uty. i”rzcdpluia hcd,ie nO1li4yI tylko 4V
%5!IUuuji edy Wykonawci w olercie 7iproponlije tiki spuob pkutnosci. /urnuwiiiucy wypl;ic

Wykoniw cy”
4%;irt()Se!
ir,edpl,t1 4% wysokosci ib
W Iemii:iie 7 (liii ud (lilii dOsT;u[e”culil do
ur,aijzenii
30
/ifl1l4%ii!ceL0 likstin Lii) 71 pi)He(lnietwcil) e—taili I3kwn pro hir_Iti \\ syltI;ucli gdy Wykiiniwei
pr”ew dzi 4V (Ibeltie iIIuI,I W(I5C ii/idOla przcdpltly ile w trakcie rctIiłue i urnowy z niej i lic skorzysia
/ainitwiijc\ dokoija plonosci w (enniltic 30 dud od diti:i wystiwiciiia liktury.
2.

Wykonawca ioliowiauny
ulliowy sIImlwilcyill

cii ZFClii/uiWiU JIIIIÓWILi]IC Ol łtSlditcil

i wurunkich

opisaitycit We wzorze

ZalIc/ilik itr 6 do SIW/.

3. Wspolny Siown k Zaluowień CI „V 42 7 00 00—6 Maszyny do produkcji wyrobow wlokieniiiczych
4. /ainiwiiaey nic dopiisicza iioliwości skiadania okn ezysciowych.
5. Zaniawitjacy nie dapuNzcnI iliozliwoci składania Oteil winantowyelu.
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ktorych iiiowa w ul. (i7 LISI. I t 7.

OLI podpisania uiiui”wy

\„. %V;irtiuki udzi:iłn %V pt)stępo%y:IIiiu.
C ) tidzielciuc /;tIllOwICil;.L i)1l)Ei ubieTilc sic \% ykoniyc\

I)
2)

którzy.
)c)dIcTLaji \YykItIc/CI11LL
5Lil)Iit!iI \yariInle iiditIii c pOstcpO\yamIiiI dotyc,itce
m) koinpem.aicji lub tIpruwlIieIi do )row;idzciuiu okresltuiucj dzitłaInoci /aWOLIO%Ci:
ue

7tulawitIicy nie sława wawnku U

h)

l\”il)

zakresie

syiuucj ckomiiiinicznci lub łininowcj:

ztiilawiiliiIcy niC NilU lit warunku w LVIII zakrcsjt_”

c)

zdoInuci tecitniczie; lub zawoilciwej:

Zniwiajacy LI/nit warunek za spclniomiy cieli wykoii;uwci \yyk;IŻL, że
U okresie ot,ttnLch trzech liii prucI tiplywcm lerminti skl:udituiia otert, a esu okres pro\ymdTcni1
(I/iIłitlrILVici jest kleisz)— w 1)11) okiesic, wykoieił tu;ileiycie CO i1aiiiiliL jedna LIO5It\ye
stanowiska
do
priyoIoiy;iiii:i
liniowych
;un:mIoizicziieo
%%lól.iiLIuIliCZycll O \y:lrlclci IlliIliIllLIIfl „iQt) WIt) ił umililo.

kcimuuIHIzytowyciI

WyItII)óU

2. Zim lwiiij:tcy może, iu:i każd\m etapie pt)stepowini;t, tiznać, że wykonawca nie posiada wyin;ieitiuych
zdolnosej e2eli uiianiL:IzOwiill je /1501)0w lecha icznych I nb z_Lu%odowycll wykonawcy U inne pi ieds lewi eLla
uosJ)odarczu wykonawcy 11)0/C flh!CC nc:”at) wm

wpl\

w iiii realizacje zamilowieilait.

3. Wykonawca może w celu potwienlzenia spelniania warunków, o których mowa w rozdz. V. I. 2) lit.
ni!miejszci SIW/ w stosowmuyeh sytuacjach oraz w odniesieniu dci konkretneo zamuiwiemlia, lub eeu czesci,
OICi Tii zcIoImioiciaeli technicznych lub zawodowych lub sytuacji titlailsowej hub ekonomiuiczmmei iiilIyel)
podiiuotow, niezależnie od chalakterli l1riLwileŁdJ laczaeyChl tO / 110)1 stt)sunkow prawnych.

4. Zaiui;iwiajacy ednocze.nie inhiirmuje, IŻ

St05Owl1it sytuacja

o kt(iiLj mowa w pkt 3 wystapi wyhaciiiie w

przypadku kiedy

I

)

Wykon:iwcii, który poleea na zclohmuosciach hub sytuacji iIlII\ cli podmmiiomow udowodni z;iiimitwiajaceniu.
ze rc,uhi”ujau zalmlowienic, hcdzie dyspomnmwal luiezhmedil\ Tli jimNohaIiuj łych podnitotow, W si.czcohnosci
)rzeulstLifl iatac ?dlI)OwiaiamIiC t)”cll 1icidniiotów do oddania nuti (10 dyspozycj uiezbednycli zzt-.obow ma
icitrzehiy rcaliiaqi zamnciwlema.

/itITl\YiiibtC\ OCUflI. C/V udosiepniane Uykonawcy przez inne piudnimomy zilobnosci lechniczjw hill)
zaUl)LIOwe uli cit syluiiuia linamisowa hub ckonomniczn;i. pozwalaj;t na wyka,an:e przez w\ktnawce
wauuimikow udz:aitn w posIcpoWitnu orał. zbtcha. czy nie „:tcliodia wobeu !c:o
potimni iłu podsmaw y w”ykluczeii;it. o których i mew,, w tri. 24 ust. I pk t iż 2%. tri. 24 ust. .9 pkt
ustawy
„/I,.
3) \k ociniusieniti do witrunkciw dotycziuyuh wykszs;ilcuiuia. kwaIitkacii ziwo(lL)w\ch lub dt,5wtadczeni.t
wykcuiawuy mnoea poIeać na zdciliucr,ciacli miuiyuIi poilmilioltuw esu podmioty te zrealizuja roboty
buchctwh.tne lub uNhuei. do reimkzacii ktooch te zcholiiosci so wylilatLamie.
5. Wykoimawuy iluo1a wtolnie ubiceac sic o udzielenie zilnówienia. \k tak ni przypadku wykonawcy
2)

ustalia\ylaia peliioiiuticiuika ilcu rcnrez.enuo\aluii,
chi \„
)dtsteIltlwamiiu ci udieIcmyc
rcpmezcntcmwamiia U pMepow”aniu i zawarcia umowy w „-nraw me zamntlw”iellia pubhczneai.

h”elmiiiuccnlctwo

V Icirinie

pisemnej (cun”inil lub kopii potwierdzona za zsodnou z

zailltlw

clili

allici

orywilem lir/cz

ncitariusza) należy dohacżsc do Okily.

o.

W przypadku wykon;iwcow wspoliiie uhieLsl;iicych sic o udzielenie zaiiiwienia. warunki okrcsloiw.
w pkt. I . 2) lit. b—c musi spelniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykomiaw C3”
lite/uje.

Vn. Z:m ul;mwi:lj:)cy przewiduje wykluczenia Wykonawcy min podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Zamniiwiajmcy przewiduie wykluczenie Wykonawcy na 1it,dsliiwie art. 24 ust. 5 pkt X ustawy ]„ZP
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polwierdzajacyeli spełni:iiiie warunków i,dzi;,łu w
VI. Wykaz ośwnidczen lub dokumentów,
MNtypowaflhII oraz brak pndstaw wykluczenia.
l)o ottrty lutIy wykoniwcit hus: dol:iczyc aktualne na dzien sklidinia oteri oświadczenia w zakresie
wsk;izanyiii w niłitcznikti nr 2 1 3 (10 SIWZ. ltilbtitt;teje zawarte w owtadczeuiach beda stanowić wstepne
potwierdzenie, 2e wyk otiawca tle podlega wyklticzeniu oni speinta warunki udziału w postepowaniu.
2. \V przyplku sp(lIteLo nłiieiania sic (I zantowienie przez wykonawców oswiiidczenut O których nowa w
rozdz. VI.
nriticszcj SIW! składa kaidy z wykonawców wspólnie tibiegajiicyclt sic o zamwienie.
)swiadcztinia te nlaj;t potwierdzać spełnianie wtrunkow odziało w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w kiorytit kaidy z wykonawcow wyka/LI je spelnian je w-aronków udziału w postupowaniu, hiak
io(łsi:tw wyk luczenni.
3. Wykonawca, który zannerza Powierzyć wykonanie cztsc zamowicitia podwykoieiwcoiit, w celu wykazania
braku sinienia wobec nich podstaw” wykluczenia z udziału w tostepowaniti z:trnieszcza informacje o tych
J) oil wykon 11w ca cli.
1. Wykonawca. któiy powołuje SIC iCt zasoby innych podnititow, w celu w\k,tzlluiii braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje sic nit ch zasoby warttiików uidziałti
W postcpow;tititi zaiitieszcza intortniicje
tych potlniiotttcłi.
.łezeli wykonawca łlole.il na zasobach lub sytuacji podmioiu Irzcc:cgo, przedstawi zttbowitianie tego
1iodittintui.
6. Zamawiajacy przcd udzielenictu z,IniI)w lenia, wezwie wykonawec, którego ołerta została najwyżej oceniona.
do złożenia \Y \yyziiilc/.Onyill, nie krótszym niżS dni terminie aktualnych na dzień zlozenia niistcpujacych
oswi:idczen lub dokuiuentow:
I ) Odpisu z wła.ściwco rejestru lub z centralnej ewidencji i niorinacji O ułzialałnosci eospodarczcj, czcij
odrebtie przepisy \yymaeaja wpisu ulo icjesUu lub ewidencji, w celLi potwierdzenia braku podstaw do
w ykluczenii na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy I „ZI
2) z:iswiadczemiia właściwego naczelnika urzedu skuliowegit potwierdzaiiceuo. że wykonawca nic załewt /
opłacaniem podatkow, wystawioIieiu nie wcześniej niż.3 iniesiace przed upływem terminu składania
otert łub i mego dokumentu potwierdzajicego, że wykonawca zawarł porozumienie z wiasciwym
oreanem podatkowym w sprawie splat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub rLyWnatfli_
w szczecolnosci uzyskał przew dziane praw CIII zwolnienie, odroczenie lub rozłozeiiie na rai) zalesłyclm
phi nosct lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji wlasciwcgo nreanu
3) zaświadczeti ja wlaściwcj terenowej jetlimostki oicanizacyjnej Zakładu Libezpieczen Społecznych lub Kas)
koIniczew tJbezpieczenii Społecznego albo innego dokumentu potwierdząjacego_ ze Wykonawca inc
zalesia Z oplwaniem składek nzt ubezpieczenia spułccziie lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż
nliesiace przed upływem terminu składania otćrt lub innego dokumentu ł3twerdzjłcego, że
Wykonawca zawarł porozumn cnie z właściwym onanetn w- spta je spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub er/ywnami, w szczegołtiości uzysku przewidziane prawem zwolnienie.
odroczenie lub rozlozcnie na raty zaległych płitnosci lub wstrz\ nianie w calośc wykonania decyzji
wlasciwesio omanu:
4) Wykazu dostaw, i w przypadku świadczeń okresowych lub ciasiłych rowniez wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 lat przed tiplywem terminu składania otert. a jeżeli okres prowadzenia dziliłalllosci jest
ka”tszy
w t\ in okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu- dii wykonania i podtflit)tI)w, Nil
rzecz których dostawy zostaly wykonane, oraz zalaczcilielli dowodow okrcslajaeych czy te dostawy
zostały wykonane lub SIL wykonywane nałezycie sporzadzonego zgodnie z załaeznikiein tir 5 do SIW!.
Dowodami potwierdzajacyini czy dostawy zostały wykonane należycie sic
retórencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz któreio dostawy były
wykonywane. a w przypadku świadczeń okresowyełi lub ciigłych są wykonywane.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o ohiektywityni charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów, Wykonawca skladi oświadczenie.
—
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\Y plł\J)kltlkii A\iIdC/Cll OklesOt\ytl) tli) ci;tl\clI lad il Wyk(lily\yatlych rekruncic h;tdz uHL
(l(IktItilcllIy poiWlerdzajace ich iuilejuc wykoli\wanie poyb:inny być fl”tJtIle tle \%CZeIlicj iiż J

przed tllyWtill tenit:nu skbtdaitiii itlil.
i)kunttitlow cltitycz;tcycli potliiiiotu tr!cL:it::i), w celu wykazania biikii istnienia wobec iiieo
podstaw wyklticieiiii oraz peinieltIa. w ;ikrcie. wjakim wykonawca powołoc sic na ero zIsOby.
Illiesiace

5)

wartiiikow Lid/liki W posiupowanu —jeżeli UVkOIlitWCa piilc::i na /aOllliUll itidIlliotlI trzecic:żo:
7

Jeżeli uykoiutwci tli
iiiktiiueitii iw

I

) pkt

2)

siedzibe lub
a) Iii

:ucdiiltu lub rjetscc z ttiiczkiiiia po/t

tullItilitIlIl l(zcczypoiolittt i”Obkhj. ź.iitliist

o ki IIWII ilioWli W

klida

63)

doktiitieitt liti, tlIikLiItlclily wystawione w kraju. w kloiyiu Wykoitiwc;i

iiutjsue iiiitiesikiiiiit, pL)twieliIzijlice ttdpttwicdiiio, że:

ptiiIitkow, opiat, skkelek na ubezpieczenie społeczne liii) zdrowotne albo ze
splitt tych ialezitorci wrazi ewellttlalnyllu odsetkiiitii
szczcolIi(isci tlz)skił przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lob rozłożenie na nity

nhlerlt I. oplacitilieili

zawad porozuio z właściwym orŁaiIelu W sprawie

Itib

rt/)”\yiIlil]li, W

zitlcłych platliosci lub wstrzyiuiin ie W całości wykonania decyzji w liiściwego oąitnti, wystawiony nie
Wc/esiiitj 1111 3 IlIiLsiccy prztd opływeiu teiiitiitu składania okrt
pkt Ci. ) luc otwarto jeW) likwidacji 1111
b)
liiiesiecy jll/ed l4iy\yeiti (cliliilill skliidallii olcrt.

Ile

oroszono lIpltdosci. wystilwi(ilt\ nie wcześniej niż 6

Jezeli w kniju W khi 11 wykon:twct tita sicdziłw lub iitiejcc iittttc”kititit kilt tlliCtSCe / iitic:zkitiiiit ttii
i”soli ktircj LlokLtlHcnt (li)tye?y, nie w\ daje sic doktiinciitów. O KtLflCli itiowa )OWV/Cj zaLclltile sic c
ukuitieitiiii 1:1% icr;4ac\I1l odo\y:edt o o\yilLlez.eiie wykonanuy. ZC \%kiiz;iniLIu OSOI”y illttt (>Sili)
u)r:Iwhliolt\ch tto cizo repiezeiltie
oo owi;ulcłclIic osok”. ktorej eokuiiieiil uhli ilotycz\L /11)/One pl/eLi
llotiiritl/eihl Inl pizcd turetiuciti %i”dowyill. litillliietrllc\Il)”nt 3111(1 orrliutei:I siltior/adO iiwodowezo tilt
:OOdi”c/irL1 \yl,hci%”\”!il /C \\„/Jledti lii SItdJitlt lub tuiicjsce ziiitieszkiiti,i wykonawcy lub miejsce
JllIlIiCszktllia tel osoby, lelu1l:ly Oki”esl(ilie lHiW\ 7e Sr(isuje SIC.
.

8.

\\ y”kinitwc;t W ternilille J (liii od dnia z:nitieszc/cihia na stronEe intenlet)wci iltloruhi;icji. o ktiiret clown W art.
8n ust. 9 usttwy Pzl. ptyekazc zamaw lajatcinu oswiadczciiic o przyr;alcżnosci lub littko pI2\ itiilczuuiści do
tej santej rrupy kapitałowej, o ktoru lliOW3 w art. 14 osi. I pkt 23 iist;iwy lVl”. Wniz ze żiozuniciu
oswiadczcnia, wykonawca może przetlsitwuc dowody, ze powiazailit Z 11111)01 wykonawca nie pniwadźa do
żiklócenia konktirciucji w postepowaitt t udzielenie zim wienia. Wzor oswuadczeni;i stanowi zitłacznik itr 4
(10 SIWZ.
9. W zakresie ue oi”erulowanym SIWI /astt)sOwaI)ie maja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnu
26 lipca 2016 r. w sprawie n)dztjów dokumentów, jakich może ziduć zoulawiajacy od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (I )z. U. z 1016 r., poz. 1126).
IQ. Jezel wykonawct nie zlozy oswiadczeń, o których rnh)wa w rozdz. VI. I nnietszet 51 WI, oswiidczen lub
dokumentów potwiet”dzapcyc1 okoliczoosci, o ktoryclt ulowa w art. 29 osi. I ustawy 1”?]”, lub witych
(lokutileIltow niczlicdtuyclu do pr/eprowadztiltia postepowitia, oswiatlczenia lub dokuateoty 5! uiiekoiupletoe,
ziwieritlit biedy lub mulit wskazane przez zaititwiajitcego waipli wotuj. /1111(1w iijicy wezwie do cli
złożenia. uzupuluicitil. poprawienia w Iernii lic piycy siebie w5ka/lnyIn. ehyt,a ze iniuto cli /lOŻeflid oleiLi
wykonawcy podIeiłby odrzuceniu albo konieczne byloby uniew;i/flienle postepowanit.
.

YII.

Itiformacje O sposobie ponizulniewiun hi się 7.ainawitjace2o z Wykonat% dm1 i oraz przekmiywu tu im
i dokiuineimtiiw, ;u tukźe wsktitnie osob uprawnionycłt (In porozunuiewaluia się
z W”ykonawcanui.
ośwhtdc,ei

Wszelkie

ziwiadotitienta. oswadczenia, witioki oniż

liii)

niormacie Iatitawuijacy oraz Wykonawcy nutrii

za wytptkium Otell)” oraz uitmwy LIII kto”cli
est lorna pisenlna. Jetinoc/esIlie !ilt)iwiijilcy pl/ypomina, ze zrotinic z
14 ust. 4
i(ozporztd zeutit Ministra Rozwoju z 26 lipca 20 lb roku w sprawie rodzaiow dokumentów jakich nit,ze

przekazywać puei]lille, likem

dro.tit elektroiticzo,

dopuszczalna

zadać zuItlaWlaacy

de

(

...

) oswiadczenia i

dokunwnty wylulienione w

oSPoii:

rozdziale VI ntniHszcj 51 WI (równie,

W
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I. VV1us)

przypadki cli imienia W wyiiikii w ezw;iiiia o którym ilinwa w art. 26 ust .3 tistawy P/l”) iiiuiii być
p%ymdc/ilile za zititIiiosć Z orywiiiulein W Ioriiiie piseninel lub W nonie elekIwilicznel
W

2.

W korespondencji kie”owanej do Zainawiajaceio Wykonawca winien jinsluigiw.ic sic iitiinereiii sprawy
okrei IOIly III W S I WZ.

3.

Zawiiidninienia, nwi;idezeiiia. \yIiinski oriz. iiiloriii;icje przekazywane Ill7/ Wykonawce pisemnie winny
być składane IiI idies Sieć Htidi\YciI LlISiIsie\yicz lit4yltit \\IOkieIlliict\YI, iii. Urzezińska 5/I 5, 02—103
—

L/idź, Zaiiiówieiiia I”tihliczne.

4.

/twiiduinieiii:i,
elektroniczna winu

swiadczeniii, wnioski oraz iiitbriuaje przekazyw:iiie przez Wykonawce tirowi
być kierowane na adres .7.Liiin\ cliLi w.ldzpI a kiksem im ni (42)61 63 100.
„

5.

Wszelkie zaWiadOIiiuenia, oswiidcz.eii,i, wnioski oni. inlorm;icje przekazie za 1)000cl taksti lub
W aronu elektwiiiczntj wyluileaja na żiidanie ka/kiej ze stroni iirezwłoczne,o potwierdzenia aktu ich
tui zynia „ha.

6.
7.

SIW/.
iczeli wniosek O wy;asnienie treści SI Z wpłynie do Zaniawiijacee.o nie pózniej niż do końca (lilia.
Wykonawca może zwrócić sw

tui

/iuuliitwiailce5O (I wypusnienie tresci

w” którym uiplywa połowa terulliliti składania okot, Zim:l\ ajacy udzieli wyjasnicn uiuezwlocziuc. jednak nie
pomiel nim im 2 iliii przed upl\wem terminu skIidania otert Jeżeli \yuliOsek O Wyjtlsflienie tresci SIWZ
wpłynie po upływie leiuwu.
Iliozu

udzielic wyjasnieli albo

stronie llteriie(o\\.ej, na

Liniej

°

któiyuuu mowa powyżej,

lub dotyczy udzielonych wyiinicn. Zanuiiwiaiicy
na

)Oiti5ti\Ąic wniosek bez rozłuożnailia. Zamawiajacy i:iiuiicsci \Y\ j1s1uenii

udostepniono SIWI.

S.

l”izedłużcnic terminti skliitlania ołeil nie wplywi na bieg terminu składania w omsku,
rozdz. VI I. i niniejszej Sł WZ.

0.

W P”YP rozlujeżności poinicdzy treicii niniejszej SIWi.. a trescit udzielonych odpowiedzi, jako
obowiazujaci należy przyiać tresć pisma zwieri4:ieego pózniejsze oswi:idczcnie ZaIuuiwiajiice”o.

IQ.

Zamawiujacy nie przewuduie zwołania zeb,auut WykonIwcow.

II.

Osobami Upuitwnioiiymi przez /.iluniuwiajiicego do polozumie\%lnia sicz Wykonawcami sil:
—

ti

kioryun lilowa

W

Małgorzata ł”iotro\ska, Miclial Kuł:ikowski

VIII. Wyuiuii nhi ulotyczące %YiI (i LIII].
niniejszym postpowanu lam iw ajiucy nie wymiiga wniesienia wadium.
IX.
1.
2.

1.

4.

X.
I.

Term in zwkzanii olerta.
Wykonawca bedzic z\4iazany oteda przez okres 30 dni. Bics ternuinu /WiiialIi:l oterta rozIX)c/yIia sic wraz
z uplyaeuu terminu składania ołcri. (art. 85 usLS ustawy „li”).
Wykonawca unie przedłużyć ternun zniuz.lnui:i okota, na czas uiezbcdny tło zawarcia uiiuowy,
sunodzielnie łub iii wiiuisek /amawiajacego, z iyui. ze 7nuutwiajaey mnie tylko ni., co niljmliiej na 3 dni
pried upływem terminu zwiaziolia oteri:i. iwrócie sic do Wykonlwcó\% O wyrazenie zgody na przedłuzeiiie
tego terminu o ozitaczcuuy Okres nie dłuższy jednak niż 60 diii.
Odniowt wyrtzenit zsody na przedłużene terminu zwiczania ołerti nie pcntodujc utraty wadium.
ł”rzedłuzen ie ierminu zwalania okna jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedlużenicin okresu
wainosel wadiuuuu albo, cieli nie jest to nuożliwie, z wuiicsieiuiein ulowego wadium nt przedłuzony <ukres
zwiazania oterta. Jezeli przedłuzemuic ternnnu zwiizamuia ołerti dokonyw;nue jest po wyborze okn3
uutjktirzystuuiejsłkj, obowuazck wniesienia nowego wiulmunu lub ego przedłuzena dotyczy jedynie
Wykonawcy, którego olinta zostala wybiani jako iijkoniystuniejsza

Opis

sposohu przyotowywani:i ofert.

Olerta musi zawierać uuistepujice oswiadc.zenii i dokumenty:
1)
wypelniony formularz ofertowy sporzadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiiceuo Załącznik nr
I orli
I A do SIWZ, zawierajacy W szczególności: wskaanie ołerowanego przedin jolu
łacina cene olijlowi brutuo, z.obowiazanie (lotyczuce terminu realizacji
zamówienia

ur
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2)
3
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1VflIi1CU.
iiiloriiitjc

instytut
Wkikiennictwa

(li A

ILCi p(ice \YS/YStkiCli pnIifl0yiei

kiiiii

cyeS,ć

;.iiIió\%ieIlLi

„O2O

! VVr5lus

l\VZ

\Y/.k)iti LUI1O\YV

\\„ykolii\yca/.;iilitrł.i

podwyknui WC Y;
twtidezeoic o pcInieniu wirunkmy iidr.iilii w ptisiepowaiii;i — Zabeznik nr 2
oyiidc/eiiie o braku podstaw dn \ykIliczeI1ii Z;il;!Czflik nr 3
pelniiiiit;ciiielwo ilu repieyeniowiiiia wykoiiiwcy. O ile tilerie sklitki pcliionuicnik
z1n\y:z;iiiie podmiotu lizecic:a — jeżel; wykonawci polewi ni zisobich lub

bi;

po\yier;.yL

SyitIiCII

)t)dIiyt)tLi

liice II Lti

2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

).

IQ.

Oho; iiitIsL byc iipi1mii;m wjeZyktI polskim. iii iiiazyIiie ilu pmmmll;i, komupumerie lub liii; rw;il.i czytelni
letlituk: tiriz pO(l)i5iiLi przez osnbe(y) upow.izIlIu!ia do icowzemiww,uma Wykomi;iwcy mi;; :„ewn;itmy
z;iciiziiii:i zobo%4 a/iii W wy,okosci odpowi;idajmccj teilic uleny.
W przyp;itikti xipis;mflii; otent\ unit l1oMCIitlC/eoi;i iii /eodiiOC z oty maleni kopii dokuimiertiów nzez
osohc li ick% Viii cii moli;; n iloktmmueiicic rejesir;;c\jiiyiim ( ewideiicyj lyii;) W ykominu e\ . iialyy ilu olerty
dol;icyyć atosowile pe:iionocnict\o W oryLiwmle liii, kopi; mowi;;dcz;mmici miotani;ilnie.
l)okt;iiieiiiy 1iorzidzoiie w uzyktm olicyiii 5;! shlid;;iie wal.? iitoiiaejeoieiii na etyk pc;hki.
\yykoo;iwe;i li; prawo ;Iożye iylko cdiii oknu. /lozenie w;eky.ei liczby olerl spowoduje odrzucenie
w)/yO kich o IbrI złozonych przez d;iiie,o W\Loo; ;wcc.
T;usc zlozonej otcniy musi odpowiadać tneui SIWZ
Wykonawci poniesie wszelkie 1(0571% ZWIi!Zfl ne z przygc;i;iwan cm i zlozeti cni okrty.
Zaleta sic. ;;}iy każda zaliis;m;t stroii;i okrty byk; po;iLi;iierow;;na lWIeJiiyTiii numerami. i ciii ()ILihi wri,”. Z
z;i];itzoik;iiim byki w tmw;ily sposób ze sok;
Inf) zhindowsui;i. !.S”.yh tmniefliozlOYiajac ej
s;imiioist;ia dekonmplet;;cje), timaz z;i\y;ciala spis lmeci.
l”opr;;wki lub zmiii;iny (;ówi;ieZ przy uyc;i korektora) w olcrcie. powmi;Iy byc paralow;ut wl;tsnorcczn;e
przez usobe lbOilPilIJiC! ulemie.
Olbrle miależy zlozyć
zamukiiieicj kopercie, \y siedi.ibie Zaiitiwiajacego I (YłJtikOWać W nastepuj;icy
sposub:
Sieć $zul;iwcza huk;;sicwicz Instytut W lókiennictwi, ul I lmyczińka 5, I 5, 2— 0.3 Łódź
oraz opal raili;; napisem;
—

Przti;;rg na Dośiyi;idcz;iliie konip;lLIo\ye 8l;ilifIfl”iSk(i do l)rzyoto%y;lIii;l litiiinyycli
koriiliozy(onyeIi wyrobów wlókienniczycii o HicsIitnd;l nlowych wymiarach w zale?nosci od
przezn;iczenia— krajarka wzdłiiżn;t, hohiniarka
I

11.

opa(r/Yc nazwa i (lOkia(hl\iil adresem Wykomiiwe\

Z;imn;iw i;:j;mcy ;nlnr;ntijc. iż zeodnw

/.

tri. S w

Iw.

/ in. („ ust. 3

LJS1;tUy

P/F nhrl\ sklicianc w

nuhlczne sa i%”fle I ji()(llc;ij;i litiOstel)niCuiU od diw ml; iii oiw;iin;i. 7.
!)I)tt”l)Ona!HU
wj;iik;ciim ;!iio,ni;icl; si;moowi,:cycli t;ijenlliicc pnyeds;tbioiiwa W IOłuinieiiiu Lisi;IWV Z Oni; Ib kw;ttmn;m
j9tfl r. ci zwlcytmitm nieuczciwem koiikurc;icmm (1),”. I. z 2003 r. Nn 51. poz. 151)3 z nom. ziii.).
.lcIi
li

flioloWienit

W\koimiwc;i n terminie kkmtl;ini;m c,lćri źn.trzeel. te mile unem omie być uciostepuilmie I jedtiocztnic
kazal. i; zastrzeżone miornituje stanow in taie;inhice przedsiebiorstwa.
Zamawmzmj;icy zaleci, aby in hir;u;mcjc zatrzeżuiie. jako tajemnica przedsicbiortw;m hyly pr/cł. Wyko;i;twcc
iloiune W oddzielnej \yeWmieIrłocj kopercie z ci,,i;ikiiw;iu Clii .. tajeniu Ca prtedsiebiortwa”. lub spiete
(zszyte) iiiidicliiie od piizosi;i”c:i. iawmiytl; elcoicitkiw cilem”iy. Brak jednozi;iuy;ieun w,k;iia;ii;i. ktorc
;uhir:ii;tcie „ą;aiou i i;tjcumnidc przetls;eh;ci;\tw;i ;izmi;ie;;c becize. że wszelkie ii,wi,iduzcim;;i
i:;swi;iduzeni:i sk adamie w trakcie nimuekzeeo pimstepowmiua Ml j;mwne bez /astrzeżemi.
Zasirżczenie torin;iuji, które nie sianowi;i i;ileinniey przed ieb;orstw;i w rO/Umieiliu ustawy o zwalui;inii;
;iieuczdiwel konkurencji bedzie traktowane, jako bezskuteczne skutkować bed”z te zodnme „. uubw;ił,t SN z
20 p;i.?dnernik;; 2005 (lelki. III L/F 74/05) ich xIt;0nieniein.
Z;im;twi;;j;;cy inlbrmuje, C W pryypadku kiedy wykonawci olr”yrn;i od nieco WezWanie w trybie ii. 90
tisiawy Pil”, i „lo,oiie przez ;iieo wyjanieni;t i/lub dowody sianilWić bed; i;ljenmnic% przedsmebiorstwa W
U”\

12.

(3.

14.

rozuriiieniii usliiWy O zW;iiczaniu nieuczciwej kmikimrencji Wykonawcy hedzie przysluLiwalo prawo
z;istrzezeni;i ich jako lajemnoica przedsichiors(w;t. Przed;nio(owe zastrzeżenie z;unaWiaj;icy u/mil za
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15.

6.

Instytut
Włókiennictwa

skLiIeczite \Yyl;tczt)ie W SYłtiacp kiedy WykOttIIwCa oprócz. samego zastrzezeIliił, etłiiocieiiie wykaze, M
d;itte olorotiteje st000wia I:tjciuiuce piedoebiorstwa.
Wyktniawca itioze wprowidtić ?.tniII1Y, P0Prt\Yli. IltOdylikaCjti i LiZLipCl)lieIltO (II) ŻiOŻOI]CI oleiły BKI
w:iroIlkieIll. Że Jamawi;iiacy oli/NIna lIStI1tIW /aU” itJoii)tcnic 1) WprnWld/.eI1ILI Liman Iir7t terinotiu
skladaoii oleri. I”O\% iiitIt”illittiit O wprowad/eIliLI /.iuiatt iitttsi liyć złozone \Y!t tikich s;tiityclt zntd, ak
sLłułiiit OleILI tj. w kO4)ticie ()dpt)Witdnio t)ziiIktflyaltcj ItapIsci]1 ‚.JMIANA””. kopcu3” ()!ItLłc/.OIte
ZMIANA” zsiiuuI olwuIk przy t)lwierłulttu olerty Wykonawcy, klcuy wproUadzil zmiany i Ii)
stwierdzeniu poplawnosci procedury dokonywanui zIutian, zostaną dołaczoite do olerty.
Wykonawca mu prawo pr1ad iPiywcuu termin skhucknnu okrI \YycOILc si postepowana Iiopr7e
zł zenie
powu.uliiouicuuu. w”etłltig łych saiuych zasad Jak Wi)O)WItlZIItIt zuilulu i sprawek z
uupiseni iii ko1,eicut .\k”\”(OI,\NIl”. koperty ozutiukowtne W ten spoob hcdi otwier;uule W lit IWY/LI
koltIloscu III) pu)ł\\ut idź_t uLI 0p1\%fl5ci pos(cpo\\ania
olernIlul. Koperty okn wycolywuulyeIl liC buda otwierane.

17.

IX.

XI.

3.

4.
5.
t”
7.

tI\%

oraz

zioduoscu

ze

_lotouuyuuui

tI(łzICI lulZiItllL_lw WilLI. W Lyuu Z 411511W I11tYCLILI LI1IIOW. to tri mulit (ItWilitIa oletI.

%iiescc

i (cr1111 skłtidani;i I o(wlIreio ofert.

Olert uualt2.y zlnzyc w aedzibie 7auuii:uwi jacenat: Seć Ihidawcza 1_ukisiewiez lIIWtLlt \VI6kieIuIIict%%n
ni. Brzezińsk:i 5/15, 92—103 Lodż.Nc kreta rio I I pietro, W leruhinie do dni;i 12.12.2019 r. ĘOdz. 10:4)0
I )ecydojace !Ihac!eIte dla oceny Lit Itowitilia LeonInu skludutii tuLu liii tsuti j :odz;na Wplywo t,kuiy do
/IIIhliIWI:iuceJ(I. ulic tIttii lei wysiLuhiu ;irzeylki poeztow czy kurierku.
Olerit iki2iOiji 11(1 leninie \4SkILIIIyIII w uojdz.Xi. I imiujszej SIW! zostan:c /.wnuc(huhIi zsodijie z
„isad;uiui okrc.iony,uuu WIln. 81 tej. 2
I”Ll”
Otwarciu tuleit uliusłapi W siedzibie !I1fliIWIOjIICCVW W (Illitu 12.12.2010 r. o odiinic 11.00.
Otwarcie t”ltn jest jawne.
I”txlczas otwarcia ulen Zaniaw ajicy odcyyti illIonhlacje o Lunch nowa w aru St ust. 4 uliiwy IV.!”.
flit
(lltrt
zalnawilucy
uio
01w/licu tu
N ICtWII)C/jLC
stronie
zani escu
:„tju!:wwy. iwI ł7.!”iu:li”W.u:.u bic,at ;nloru/Iiuje doiyc,aue:
kwoiy.jitki zallhierzI iirzełJc/yc lii sluhhiliIsownhir /_iIlflusiewi:
i)
b ) : urn) tilIt! idrusoW wykouuiwcow kltrzx /10/NI oleuty w term oc:
—

c

XII.

yk0IuiIflcy

I)o iirtrlitzuniu liii PlN warIoci wsLizuuj w dokiimcnl;uch złozonych OiI pOtWierLI/.eluit sptłlui;łI)ia
wIrLlnkuuw ndzuuIo w iuir1epowuuiIu, wyra/_itIjtI W wIulutich innych ni,. PLN. Ltuiiawiuricy piz_ytnuiesrcdiii
kurs ptul”Iikowtny pre Nunotlowy Ilitiuk Polski z dnia WY/C7.uCIa poskpowiuuuiiu
()jiui;t kuutej resu lite bedzw t>dpowiatl;tć Eresci 81W!, z, z,slrzeyeuiieii1 tri. 87 ni 2 pkt J u1I\Vy Vi”
ZL)siitl)It otiritieotu;t (tui. 8 osi I pkt 2 Listowy „JR). \\ szellac iuuctilsnh)eJ I obitkejt dtiiycz;tee iresci
7.Ilu;uwiuj;ucytll iureul tcrluuiluuulł skliuultuii;t (ilLit w trybie
tai1iw w 8IWZ itulezy Lutem U\ lIsutit
tlILI/t nc/(uuacji
i,”e\VILlZiiiti\uIi
IOdziiIe \ li ut:uuuszu Sl\\ Z. I”ni”.eiii\ li.tI”\y l”/[ 1
WIILłilI

I.

VV1uś)

)

ceny. okresu

:WIrilIitji „_iw;irtscli W

ofertach.

Opis posobłI OI)iieZallia ceny.

Wykiunawci

okreNIli

p”niclzouiy Iii We

Cale

W7.OiIJ

reuhi autu
liIiioWIltceO

liGarze! wsk;iz;tnie w J Ot uhiLul;iT/u ilfefluIwyItI
Z;iłączniki nr I do SIW! hucznej cert II:Lrlowuj brutto nu

yIiuluu”wltluI.t

lLihi7,lcu pnzedunioiti zlihuow wilia.

2

ftc;n:u ceita o4ertowu brutto uhillal Ow//letIlilac wiytkie kosiiy zwiriuue z reihizaeta 1iuyeduuui<uiu
/.aiuuowitulIII YL(Idlue J 0picIlu pr/edutIiO(tI /autlowiclila (III! w/tirem nutowy okreshonyit W tuufluelszej

3.

byc: podane i wyliczone W ziitikriLLIeuuiLI do dwóch miejsc po przecinko (nisdi zuokruslenia
5 nidezy końcowke pum „haL, puwy2cj niwne 5 usulc2y zaokniełić w górc).
Cent olcrty teiiiuiu być wyrazorui W ilotycłi polskich (PLN).
Je7eIi w postepoWaniu zlozona (jedzie okuta, której wybór prowadziihy do poWstania u ztuuILwiij,ccgo
obowiajk o podatkoweco zeodnie i. prztpisilu
o podatku od towarów i tisłus. zamawiajacy w celo occuuy
takiej oferty dol uczy do pniedsktWiouue w ituc ceny podatek od towaróW i usług, który uualhy oboWiizek

81W!.
(„cny uluti%ya

—

poiui zcj

4.
5.
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Europejska
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I.VV1us)

rozlicz\u zLtx:llie / tYlu pi”iepLatui. \V laknu pr”ypadkti Wykm:iici. sklid;ijie ()ILli(, lei Yt)hlL”,tnYaIfl
polntiuluo\y;lt: I;IIflaWliLiace”o.

L)I)O”iyi””ZkIl

llowst:jj)ia.

)udaIkOi%”t””O
011/ W

„e wyhor

LL()

olerty btilzie prowId/IL do

low:a;lluI tj

/llllW

k,IZLljiC cI) \YIIti”C

XIII.
Opis krtcriów. klóryini z:lm;iwi:ijacy lądzie sic kierował przy wylniric („[cliv. wraz
wai tych kryteriów i sposobu i”ccny ofert.
Za
w

2.

olerlc

ilIdct”!O

rodzaj on.!rtl. kiore:o clo,-iiua betizie proWadzic do
bez kW”OI\ pticaiktt.

\4kl/ujIc III/WC

tiajkoltyil)iejs/.i

zosjijuc

iizima

olerti

zIwlerapLca

cen

t pOdIIIIicIII

nijkorz.y”iniejszy bilans ptinkiów

kryte riac Iv
— („Cliii ((„r)
— (ya rancj (Cfl)—

70

30

( )pis kryiertow” tlccny oleity.
I)o kazdeo i kryli(iOW zotała przypisana WIeI ijIre”,Ioni tidiide,ii plOcefltoWyIII.
Zimiw”iajicy bidzie oceniał elementy oteity odpowiadijace kryteriom, przy c)llI kazde kryterium
podlewć bidzie ticellie ltll)ktt)Wel OpIrtil ° lltii)L”cł luhilile zISId)” prty/1)t\%0l1 ptinkiow.
Ocolita OCei)I okity hedzie uini pąiiiktów uzykiiiych ii )oszczeeiII)c ktycri;t.

Sposób okrcśleni;I ceny:
A. Cena — (— 70 „X.
Zaniawi:tjacy ze wszytkici) Ioiiuularzy okrttny ch Pr7Yi1e w”irtoc iziinizni Ci. NY
celi odanci okrty.
I”ut:kIKjl /i ttI)C ()tert\ tistilanalesl W s1ntd I]iiMcpuiJc:
(„r”

oferty

jako

e

do

L,
—-———— xlOOphrx7W”
C

edzic C, cen
C, — nii liIżtt ttna
—

c
B.

ołry hclane/

CwanLnej L („ — 30 Iu hedzie punktowlitit W ntstypuiacy sposob

— od 36 niiesicc i powyżij tid dnia podpisania potokolu odbioru
od II miesiccy do 35 miesiccy od duij podpisania protokołu odbioru
O pkt
12 niieicc od dnia uxIpisatii iioiokolu odbioru
—

—

—

100 pkt
10 pkt

—

—

CL

iONC

punktow x 30 04

3.

Punktacja przyznawana otćiioiu W poszczceólnycli knteriiclt bcdzie liczotia z (I()klldnOscia do dwóch
rnicjsc po przecinku \ajwyż,z:i liczba puiiktow wyznaczy Iliikorzyilwjzi tilelic.

4.

Zamawiajicy udziel flhIllóWicnia Wykoiiawty, kioreco OleIlI odpowiadać bctlzic wzytk im \V
prz.edsIt\yiolIynl W ti,tiwie PZP. („raz W l\YZ I zdani: Oceniona JIKO iiajkorzytnwjsza
O podai ie k iyIerIa wyboru.

5.

maeiuiol Ii

W

Jetli nie bidzie możni wybrać najkorzyslnicjszcj olcrty z uwagi ni lo że dwie lub wiecuj ofeit przedstawi
jaki san) bilans ceny i innych kryteriów oceny otul, Ziniwitjacy sporod tych ofert dokona wyboru otcMy
Z najnizza cena Je ich zosiaria zlożone olćiiy o takiej samej cenie, zaiuiwiiiiicy Wezwie wykonawców,
którzy złożyli te oterty, do zlozenia w temunie okrelenym przez zImLwitjiceco olert dodalkowych.

QpJ5I
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XIV.

instytut
Włókiennictwa

I. VVi5lus

lnIoriiiicje o lorni;ilności;tcb, jakie powiiiiiy być dtipelnio;ie po wylioI7.e oferty w celu z;iwircia
niIIlicluego.

Iitilo%Yy W SJ)fliwie 7.aill( %VIC liii

)soby reprczeiitujace Wykomiwce priy pOdpis\\Yai]ii.I tIiIlO\Y\ I)O\yitIIty iioiitIac Ye 5O[)a dokiiiiii”rity
cli nnioeowariie do pldphal]ia LiII1il\Yy. (I ile tItIlilC(IW,II]iU to lUC Iiediie \YyIiiLtC
Z dokunietitow JlLiC/AiliyCll (1(1 oltrty.
p)tWiCr(lMLCe

2.

W priypadkti wyboru

przez ykonawcow wspoillie tIbieŁ”ajicyCli ;e O tulziclciiic
Zadać pized zawaI”Cielll liniowy irtedstwretiii (lilioWy ICLLiIUjiCt
iys1lol11rice tych Wykoila\ycó\y. Lhuo\y;i (Ika \\„ii]ilZi <iki”e”,hit str0(1y uinilwy. ccl (l”yoitiiIul,sp(hóIl
\yjlold”KIIanJl. „aki”cs pre pl”ze\yidzianycli do \\ykollailia l,”dt”iiiti Z lich, stilitkiiiia (ldp(iWICdZiilIl(l5C in

;alll(iWclIia

olLrty

zloyoncj

il1tl7C

!iIllaWflhliiCy

\y\kuhlaIllu Zillil(i\ylCIII,l, ozIrle”zt”liie C/uSil IrWulIlul htiits<irtiuiii (tilwjiiiujiccuu okies ica)u/uic(i fIrzedliliotLI
„.iIilO\k”itil.n. u”\yal”1iIiLji
ILkOjlIU). \yykhUC/Clilc nllyhiuose \yypuWtcd/ell;ul uIUowy konwjiun priei

kltirtu”okol\yitk Z tu”O ciioiikou ilti e/,isii uykoo;iniui „unlnLn”.eili;l,

3,

/.ul\y;ircic

IJIli()i.%\ iiiI”iii) W

„

u-toru „imIu-iuti;iet-il.

X”\. \Vyiii;iaiii;i dotyczace zutiezpieczunii należyIeto wyki,naiiia urnowi.
Ztiimwiajitcy lic \yVIIULflI \yilicąeni;i i.ibe”ipieczeiiia unici e:O \y\koWiIla tililliwy.

X\1. Istotne (lii stron postailowienia. które zostan! wprowadzone (10 Ireci 7:Iw-icrallej

hillowi W sprawie

z:hiuówieni:i hliIbhiczneo. o$lne warunki urnowi albo wzor liniowy, jeżeli Z:ini;iwiij;1cy w”ymiit;t
od Wykoin,w”cy. nIn ziwarl z nin] umowę w sprawie zarnowienia pnbIiczneĘhl 11:1 takich warunk;icli.
\yzdr iiiiiowy, siutilowi Zil;icznik nr6 do SIWZ,

XVI I. Pouczenie o rod kadi uch runy pniwnej.

2.

kiyclcmu \kykonawcy. t takie iiineiiiti flO(Itiii(ltO%% I. czeli IflU hub 11ml nitcre W uzykaiiiu dniit”go
;.iiiitmw:cnuu oraz poiiitt,I lub iiitiic pOIliC.U s”ikode w fl}ilikLI naruszenia pucz !ZiiitLWLihiiCC.M) przepisl”w
ut.muy l”/l” pni u.lucuj; .rodki ochrony piut%iIt”( przcwidii.-tite W CzUle VI u iWy IVI” jak dla P0”iCl0Wul!I
i1n iżei kujny okresionej W pricpiach w ykuiiawcyycli W\ dam CII Od [nid ilu ic i”i. I I u.. 8 1h. iWy IłI.
„rotlk: ochrony prawnel \:ohlec oylozciiu O zaill(IWICIIIII (I1”iIZ SIWZ pz Iuui rowiiiez (iit.lili!uWOIil
wpi”Ciiymll nn msw. o kitirej ulowa w mri. 154 pkt 5 ututwy PZU.

XYIII. KLiuzula informacyjna (loIydi;ic:i prteti%liriani:I d:inich (iSOtI(Iw-ydli
I.

7i,odnic z irt. 13 ust. I I 2 rozporzudzenia l”arliiiientu lur cjshie,o i Rady (Ul.) 2016 574 z dnia 27
ku etnia 1015 r. W sprawie oclinmy osok ky,yezaychi w z.wwykim / pr/etwaryti1icmfl (Innych osobowych i
sprawie swobodnego przepływu tak cli jlutnyuhi oraz uchylenia dyrekiyuy ą)5!46 Wł
(oZólne
ro>porz;tdzenie o ochron je (Innych) (Dz. Orz. U I :1. I I 1) 04.05.20 6, str. I ). dalej •.RODO”, iii onnuic że
ulmiinstratorem Pamii.”Pwmiu danych osobowych jest Sieć lśadtwc/a I.UkasIŁ”wCz — Instytut
Wtokiennictwa z siedzuha w Łodzi, ul. Hrzezioska S/Ii
2) kontakt z nspektom”emii ochrony danych jest mozhiwy pod adi”esemii iodQ,liw.!odz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarnnie heda nn podstawie art. im ust. I lii. b), c) kODo \V celu
zWiązamlym Z postepowailieul O udzielni je zamówienia publicznego KFZ.l”—236—37/ IQ
lub w zwiitzku z prawnie uyuisadnionym interesem adminiistraloni id podstawie art. 6 ust. I lit. l)
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych [wda osoby lub podmioty. któtyin udostepniona zostanie
dokunientacja postcpowan in w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 usItwy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 201 8),
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I. VViuś)

IkiiuI”anii (hille osobowe bcdi przechowywane, izodnic tri. 97 osi. I ttstiiwy Pip, piycz okres 4 liii od
dnia ztkoiiczeiiiit P05kP0\Yaliiit O tidzielciuc zaiuówicitlii, a czcij c/15 ti\Yitiuit IIIUOW3” przekriteza 1
liiit, okres przcchoyywina ()l)tl11LljC cały czas irwtli I uiimwy Itili w oparciu o prawIe uzasadniony

interes idotinistralora.
6) obowi!7ek podania przez l”tnicktnt danych osobowych bezposrednio Pani Rant doiycztcych jest

wytiUhictu tisttwowynt okrcslonym \Y przepisach ostawy l”zp, zwliizanyiu Z udziilciii w posicpowtniu
odztclciue zitnl(l\yicI]ii IibIiczwizo kollsck”yelR”ie niepodliHa okreIonycIi danych wynikijit 7
ostawy I „zp
7) w odlIjeienio do PaniItaiia danych osobowych decyzje nie bcdq podcjiuowitic w sposób
ziotollhltyzowany, Stt)SOWtilic do att. 22 iŁOI)O
8) posiali I”tniR „to:
nt podstawie iii. I 1(01)0 prawo dostcpti tło dtnych osobowych Pitni Pitni dotyczicyclu
nit I)Odstt\yle tri.
R000 prawo do sprostowania RinitPina dmycIi osobowych
ni podstawie art. IB 1(01)0 prawo >idtnit od idministritor:t o”raniczcniil przetwarzania danych
osobowych z ztstrz.eżenicill przypadkow, O ktorych nOWI u art. IB ust. 2 RODO
prawo do wtIieHctIi;t sktrs.i do I”rezcst Urzcdo Ochrony Danych Osobowych, sdy” ozna Patti,l”an, że
ptxetwtrynnc thtnycłt osobowych Pani Ptna dotycz;tcych iaroszt przepisy l(ODO:
2. Jcdnoczcsnic Sieć fladawcza Luk:tsicwicz — Instytut WIókiennctw przypomint O cii2iicyill flit „ud „olo
obowiazkit oiIorniicynyni wyniktjtcytn z tri. 4 ROI)) wzslcdem osoli fizycznych, których dane
przektz:uie zotana Lwiiawiijiceiiiit w zwitzktt z ptowtdzouiytii poslcpowiiilietu i które Zttiitwitjqcy
posrednio pozyska (Id wykonawcy biortceo udział w posicpowiiniil, chyba ze nit zastosowanie co najmniej
jedno z wyłączcit, o których mowa w tri. 14 osi. 5 RUDO.
O

—

—

XIX. Lista zahlIczn 1Mw.
Wymienione ni/ej zal:iczniki stanowia iliicŁ”raln:, c/cć Specytikicji Istotnych \\nirunków Zamówienia.
Zalacznik lir I — Wzór tortnulirz;t ohrty
Otcrowiii,c par:inietry techniczne
2. 7,tłicztitk nr
3. talacniik lir 2 Wzór oswitdczci,i:t ° pclnioiiti wtroiikow udzitlu w pOsttpOwiflitl
4. Załitczidk iii 3 - Wzor owjtdczenit o braku podstaw do wykluczenia
5. Z;tlacnik lir 4 Jntoritt:tcjc na lenia srti}ly kt1tittlowcj
6. Ztłacznik nr
Wykuz w ykśtniitych tlOMtW
7. Zalaczi tik lir 6 — I „rtijckt ni nowy
—

—
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6.

Inti)rlnuenhly, ze wybór nlojej/ilauzej olerty:
(InpofI:ib;h sk;tel,ć)
hędzie/ liii hęiliie
prowatizic (10 p<iwtaitiii U ?„arnawiajacego ubowiazkti puLlakuwegli. w zwiay.ku z. czyni wsk:iiujt/nly nazwe
(rodzaj) towartijtisliigi, których (loslawaRwiadczeilie budzie pwwidtiu ilu JC4I) lowsiania oraz ich warLośu
hLz kwoty podatku VAT
Wartość bez kwoly potlal ku

Rodzaj towaru

VAT
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Zartjcsiiowinc ilił\VY I ;iIIrcsy WyktII)IWCÓW wyIt-plincycli
\kSi”IflIC (Il)iL””iiic\Ch IC O iiijzicltue Jflh)Vb1CIU.l)
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().y idc.i,ii,iiy. Ze \yypcllIileIn ot1o\yS,;”k

020
I !Wus

pi”IIi „L

przyptikti

I

IIIorIIlacyIle pieyidziiiie II” :11.

lnltiiciiIti I:ur1cjkicLo i l(ady (1JI) 201(, t70 z diihi 7 k\yittnii.,
flzyczTlycll \y (W1!LkII Z l)r7Ct\yIn1 11i111) tLiiiych OSDI)0\yCI
danych orał. t,chylrnii dyrektywy 05. 4( Wl: wobec osob

\%

016

pI\ic

I.

WykOImWL(W

Itib in. I—l rozpoz;dzciiia
\y SliI\VIC oc!yony (15(111

S%YOhOllih.ĘO pr,eply-yu tikicIi

fizycznych. OLI ktuiy”ch (hilIc OsoblIwe
posrcdnio pozyskiIcin w cclii Lihic_tni(t Sic O iidzic!ciiic iiiuszcgo zamówienia oraz
zawarcia i reaIiiici UflIO\4 („ udzielenie zanI()wicnIil.
9. Akcepttiicnn proickl umowy (z,L,cznik nr 6 do siwz) oraz warunki spelnicnia świadczenia okresione reściii
sf)ccylIacj istotnych w,runkow zamówienia.
IQ. \k f)rZyf)I(lkti wyliorti fliSZcj (IlLity, ZObO\yiIiztlIcIIly) SIC (10 ?:twareia 01110W) IIII określonych W projekcie
OliltIWy flaItlI1ktCI1, W niicscti
terinitiie wyziiiiczonylu przez Liiiwniaceo.
hezporcdnit

[li)

Zalac/miTkallu (k) TnIUcj\!cjolcfjy sa:

1

l%titiSC0\VOU i

du;i

l”odpisy osob upri\/Iuolt\-ctt
(Ii) IcnrczcI1l;iUj

kri

nin, być

t lr?y

ibi r,yć

po r, nI,nII:” ni turni lii:, r-n rb pr-flI

il min yc li pr-iti Wy hon iw tę. lecz 1% fur mir i” i III:,
iji.
W lri pm.dku. „dy nil:uiinL lli1 (Inl%c,y u Li,nmtnty. i,:1ILż\ ui:lpi”Llć 11:1 liliI ..llit dnlyrn
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Lilaeniuk nr I A do siwi KF/ZP-236-37/19

Wymamc I oIcmwHnąp1ramctfy±ccImicznc
iibryciiie ilo\Yc i)oświ;iciczaliic kiiiiipnk(iiwt NLIIIOWISk(i tui przyotowiniii liniowych
koI]i1mzyLowycII wyrobów wiókillillicz) uli o nicsl:iiith:iicliiwycli wynibinich w „aleźności od prłcziiaczclii;l—

Orujeiiiy

l(IijlIi(ii %YZ(ihLIZIfli, IHlh)iiiidiLa

SI(I_1ĄD4MY ol.:I.:IłlĘ Iii \yyki)iliiI)iC prtcIilt)(L :lI1i(flyicIUit \y ztkIliie ()kruSIOIlyiil w” Speeyiik;icji
istot.iiycIi \k iruiikoy Z.li11o\ylLll;t, (()III1IL” /. o;)lel1i priedniio(ii ZzlIll\Ą LI1 i \Ą zorulil 1Ii1lO\k3”. IBL
nastcpIi;;tc3cli \\aILLnk:ic)L:
*

\k ykol%l\ycL \yypeil)i koi[,lnnc Pni iiueliy okrowajic. ile ypeIiienie ktortikolwck pozycii kolumny piez
\k ykoIl wet kLII koWać budiie odrtnceiiit”ni oi city
* NICSpL1111c111e iarnlilelro\y
\yyIunlinyeb skLILko\yać bedtie odrziiueiiicjn terIy.

\V\In:i:LIlc iiiininialnc jiiraiiitIry.

kIóit

lillisi

speliiić

Pniiiiiielry okrinyiiiie

um szuu:u
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k

12001U1l

2

Siednica roik! I1lWISka

3

Szerokosć odwjiiieo iiiawriilu

150111111

1

Szeitikosć i1il\1iiIl1cen ii;eertlti
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użytki

I szt.

—

Rospobta

Unia Europejska

SIEĆ

DADAWCZA

I

Ł U KAS I EW I C Z

instytut
WU Włókiennictwa

14

System prowadzct1tt wsie i z
czujnikiem optycznym

15
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Sprze?.Lt na walkach niwiiaki
uino2liwiaace nawijanie ta tttieje
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22

konstrukcja nawjakt umozliwtaaca
tuotitaż spizeuiiel do itwi lania
inaterialu lit tuleje tekturowe o
recinicy wewnctrz;iej 3

23

Ze wzsdcdu ilu spccytikc cktycłt
tnaterialó\y „W okolicy inaszyity
wystepule zwiekszotie zapyknie w
zwiazku Z tym szala sterownicza
maszyny powinna być odpowiednio
za heip I eczi Ifl a

24

l”ti Ipit sterowniczy wyposazony w
P111el Z ekta11efl] dotykowytii
utnozliwiaiacy wprowadzanie danych,
odczyt parainetrow nastaw hicuycIi
oraz wyswietlatue alarmów (alarmy
powinny precyzować miejsce
wystap icnia)
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Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(miujscowosć),

dnia

r.

(podpL;)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

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

Zamówienia

polegam

na

zasobach

następujqcego/ych

podmiotu/ów:

w następującym zakresie
(wskazać podmiot i okresflć odpowiedni zakres dla wskazanego podmiolu.

(mieiscowość),

dnia

r.

(podpis,)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

OśwIadczam, ze wszystkie informacje podane w powy2szych oświadczeniach Sa aktualne
zgodne z

prawdą

oraz zostały

przedstawione z

pełną

świadomoscia

konsekwencji

wprowadzena zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(nlhjscowosc),

dnia

r.

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

1. Oświadczam,

nie

że

podlegam

wykluczeniu

z

postepowania

na

podstawie

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

(niejscowoc),

dnia

r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
ustawy Pzp (podaLi mojacit zastosowanie podstawę wykluczenia sposród wymiunionych

podstawie art

itl. 24 ust. 1 pAt 13-14, 1(1-20 witiwy Pźj.
na

podstawie

art.

24

ust.

(miejscowość),

8

Jednocześnie oswiadczam, że w związku z ww. okolicznością,
ustawy

podjąłem

Pzp

następujące

środki

r.

dnia

(podpis,)

flie
1”:

ugrani

Parz analny
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ijnia

Europejska

iiozwu,u iianjinirju

naprawcze:

SIEĆ

B A DAW CZ A

I WY

Ł U KAS I E W I CZ

Instytut
Włókiennictwa

020

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKO NAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na klórego/ych zasoby
powołuje się w niniejszym postepowaniu, tj.
(poddć pełni ii,i.wiifumy, id;o‚

tiAże w znleznosci od podmiotu NIR/RE-SEL, KRS/CŁ.;UG)

nie zachodzi podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(tolejseowość),

dnia

r.

(podois)

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

PODWYKONAWCY

NIEBĘDĄCEGO

PODMIOTEM.

NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oswiadczam,

że

w

stosunku

do

następujacego/ych

podmiotu/tów,

będącego/ych

podwykonawcą/ami
połim !lz”n/ł;:E1r”, ad,ts

(pod,ć
tito

IV 2fl;8flOcI

od podIlJiOti) NIPIPESEL. KRS/CE1DG).

nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
(mkjscuwo.ć).

dnia

r.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach sa aktualne
i zgodne z

prawdą oraz zostały

przedstawione z

pełną świadomością

konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość),

dnia

r.
(podpis)
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/aiIicz.Ilik nr 6 do siwi KF/Zl”—236—37/l”)

mowa nr KF/Zl” 237—37/1”)
Zawarta IV dnitt

r., IV wyniku postcpowiniii

udzielenie zinu”wIeniI publicznego na

I)riwiadczalnc
włókienniczych

koln1uIktowe stalIfIwisko do przyotoWtnia Iiiiiowycli kOflIp(1Z3”tI)lyyCll wyrobów
ititslaitthiirthinyyelt wyniiaraehi w zalcżiiośei od przeznaczenia— knijarka wzdlnźiia,
bobiniarka, zjikończoueo wyborem pizez. Ztiuawij;Icego oterty Wykonawcy. IV (rybie pizet:rgti
ilieografliczoliego O wartoci iiiepiyekittcziiacci r,)wilowaitocl kwot określonych i:i podstawie ni. I I ust. $
ustawy z dni:, 2”) stycznia 2004 r. Prawo zaIliów cn publicznych (tekst jednolity I)z. U. z 209 r.
I 843).
pomicdzy:

Sieć Hadawcz;i I)IIKASIL\%ICZ Instytut WIókie,inictwi. iistyttrtcrn badawczyiii z. sicdzib;i IV odz.i (adres: 92—
103 Łódź. ni. Iśrzczinska 5/15) wpisoiyill do rcjcstni przcdsitbioico\y irowadzoriego lir/cz S:uł Rejonowy dla l.odzi—
ródmicścia w Łodzi XX Wydzial Gospodarczy kl(S pod numerem: 00000-I301. Nil”: I”L724—000—00—(i4,
Rcon 0000502 „)
zwanym „Jakj ..Zamawiajacym”. reprezentowanym przez..
—

I

(Jr inż. „lonie.za Czajkowskiego

—

Dyrektora

2)

z Hedziha IV

Nil”

z\yanyni i dalej „„Wykonawca”, I epre”entowanynii prztz

2)

Umowa LtwzLlednia wynik posLpowania oparteco o przepisy
stycznia 2004 t. (u.p.z.p.), moc

I

2.

3.

4.

ustawy Pniwo zImowieii pubIicznycb z dnia 2”)

ktorego wyłoniono Wykonawce.

l”rzcdmiotciu umowy jest Doświadczalne konipaktowc stanowisko (10 przyotow;tnia liniowych
kompozytowych wyrobów włókicniiiczycli O niesttiidartlowycłi wytniantch W tllcżItlIśei od
przeznaczenia— krajarka wzdlu”żn:i, bobiniarka, zgodnie z wyniogaini zilwartynii W specytikacji
istotnych warunkow zaniowicni:t oraz. olcrcie.
Wykonawca instaluje dosl:,rczone (ItfltdzLIue w miejscu wski-nmyia irzez Z:iiniwi:ijaeeo. w budynku przy
iii. Snicziicj 5 IV Łodzi. dokonuje je”o pieRyzeeo irruchonirenia oraz przeprowidzi szkolenie pnicowikow
Z:tmawiii:wego w zakresie obsiugi i ck5pl)tirICji uzadzenia.
Wykonawca wraz z urzadzenieni d,ist:ircza ecu instrukcic „„bslugi w etyku polskim lv trzech euzemplarnich
wraz z ze siniow bkowi instrukcji 131W IV czykii polskim. deklaracje zeodnosci WI dotyczacą spełnienia
wymaganych dyrektyw unii europejskiej oraz nile wymagane lrzepisanli prawa dokumenty wymagane do
dcipuszczcnia do uzytkowania maszyny. W przypadku iiedolaczeiia ww. dokumentów Zamawiajacy nic
priystipi do odbioru maszyny.

Wykonawca zohnwiazuje sic spełnić świadczenie bcdace przedniiotetn urnowy w terminie 6 miesiccy od
zawarcia Liniowy.
Strony ustalaja,
(słownie

ze

ceni

umowy

jest

cIktiwita

wartość

brutu

)

zawierajaca VAT.
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Z pluta tiustiipi (10 30 dni od ciiuii wystawienia ziktury. iii konto wskazane na zikiurze.
Faktury iiioczi [we przesyłane w I)rtliie clekmiiicziiej uzi adres e—mail c-Ii it:\/oYJad;pl
/itn1ii\Yiit4icy clopttszcni i)OŻIiw0zU \yypllceniii ykoniiwey zedphi1y W wysokosci do 30i wtrtoer
maszyny W terminie 7 dni od dniu dostarczenia do Ziiiiiawiuiaeeao kiksem lub za posrednictwem t—mail
.tktury po lot-nut (zapis lin rot/olz/t I/swnt”/i” ur prapih/kzl zĆ/i” iiykoiuni”c”a izu”pr:c”uruLi li ii//ch ;n:i”dp/ini”).
1mnziwi:ijaey oswiiiilez;i. ze cM pltnikiciiu piid:itkti od towarów i iislti. tiprawtiionyim] do odbioru tziktiiry VAT.
Zniwtzijziey iuitlicz” i odpiowiicłzi VAT z uwzglednienieiut pIzepiso\y obowiziztiiieych W kraju
Zaimiiwizijiieeio. (flzp,y ro.ylcill/i tciii,hJi ii /nzi”/)ilćIAI( dr ll”ihtnzczii”ci” .yk/c;c/ijiictć; iJt/l ii/t lad/e
ćlnlt”c_i 1)
Pozytywny protokol odbioru zrealizowanieacu swiailezeniii lituuowuieĘo jest podstiw do wystawzenna faktury.

dokona ptotokolurueo odbioru nitlezyteitu wykonaniu przedmiotu zitiuuówiemuiit.
termin odbioru maszyny \ykonztwezt zJost (piseritnic. zikseitu, e—mailem Itib telelbimieznic) co niijinnicj 3
dni robocze przed obiorenut. Do zgłoszenia mflzmsłyiuY do odbioru \ykoimiiwczt zobowiiizziny et dołziczye
tlokumeztt\ ktztne u 2 ni. 3.
Odbiór zoMatuie dokonany kotmuisyjmuie i stwierctzoiuy protokołem zdawczcu—odbiorczuu.
Zanuuwiiijiey

2.

3.

\kykontwc;u udzielit gwantiuu[i itit okres
iii—e mit przednimi ZitilioW ClILI otl ilaty podpsoiuiiu prottikolu
odbioru. Zaimmziwizi1aey nie ponosi zzttlnych kosztow zwt:tzziiiycli Z nzyrawioimi gwztraltcyinyini. Czas trwania
nuaralieri wyclltizzttiy cM ititoinimtycznic o itosć cliii kztleactziuowye[m. ktore upi viii od drui:i zztoszeimiii wady dii
chuci jej skuteezjueeo tiMiilieCiii.

.2.

Wyk nawea zapewnizi ic:ikeie 5e!Wi5O\Yt w czasie 2 (liii roboczych tal ilit)iuieiultt ziloszetuit wady przez
Znmzmwiztjieeco \ otitlie tzmksirwcj tui droga elektroniczna. Wada misi zostacz ustunieta w cizteu 5 diii od dnia jc
zetoszcnizi. Zadanie lisuniecia wady przesIane ctwezi taksowa lub ekkttoniezna. Z:nnawiaiiicy niezwłocznie
potwierdzi urzesylijac: te Vykonuwcy
w tiTnne listu poleconego. W przypadku, LLIy wadzi nic libie
JA)stzle ustinic-It cĄ tcutuiiiuie S diii od dnia zetoszcnim \\ykonawczi zapłaci kuc uiuuowna okrctouią w
tu List. I lit.
c

3.
4.

).

Wykonawca zitpewnit odpłatny serwis pogwimriincyjny w okresie

0 lal od dnia uplywti wainosci udzielonej

gwarancji.
Wykonawca ponosi tidpowiedziitlntisc za tlziaanie osob trzecich, którym powier; wykonanie tlosziwy (zupiyiiii
II II/t!) Ii /„Z)fh itl Ii kiI) II
l/I Jr/ii ((/ III” pt „ri” u u/zł
i t „nić” za/n latu
p011 lici”, in zatai /ilii „111(1
zoz/Uhli
piali u „A wiar i

Za niewykonanie lub nienaleytc wykwmzinie umowy Wykonawca ziptaet kary umowne w wysokosei:
a)
za odstapienic od umowy z Willy Wykoitiwcy W wysokosci I S % wzirtctsei umowy brutto okreloncj W
list.

b)

c)

2.

J

I urnowy.

za opónieiiie w realizacji zobinyiazania wuowneno (modnie z 2 p— 4) tLS % wzirtosei mntowy brculto
tikresionej W
urnowy, zz kaidy dzicim tiponienizi, uL: wiecei ni,”. I
witriosci uniowy bruno
ust.
okreJoiucj w 3 LIM. I liniowy.
za tipoinieiiie w ustinieciti wady (zgodnie z 5 pkt 2)010% wartoei Liniowy brutto okrcslone w * 3 ust. I
umowy, za kaidy dzieti opizrumcitizi. nie \\iccej fliz I % wz:rtosct umowy brutto okrestoocj W
tot. I
umowy.

Zitstrzezonc kary umowne nie wylaezaja ocłpowiedziultuoci Wykonawcy

flit

zisidich tucolnyeh. jezełi wysokose

szkody .spowo(tciwatmej narLiszeniein postnowien uiuuownyutt przekroczy wy sokosć zzLslrzezoIue kary umownej

I)o omulawialtit traw zwiazin3ctm z realizacja niniejszej
e—mail
tel.

umowy u1utuwa,tuii sic: ze strony Zifluztwizijaceeo
nr
kiksu
strony
ze
Wykonawcy
ni faksti
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy Wyniagaja tormy pisemnej
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