
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ

IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przędza tkacka bawelniana

Ti-yb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczajpcej kwoty określonej w przepisach wydanych na Podstawieart. II ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2003 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy:

Łódź. 1.04.2020 r.
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I. Naiy, (tiriiii ) Orli!. d(IrCS ZiIl]UiWiiijlCCĘ()

Stec 11(Wl\\C/.t jlIkasiLWiC/ IiHyIiiI WIÓkieiiiiiciwi

iii. lIrze jÓtka 5; 5

92—103 I ÓW, Polska

lei. :012 (I—63—I0I

l,ks. : 032 „7—”(5

(t:. ii (HxHh0239

VAT l_IŁ:: Pl 724—000—06—64

(ijtijzin pracy od ptiiiieil,.alkii di pialku, ti 7.31) do 5.30.

II. Tryb iidzieleiiiti zaniówieni:i.

Niriteisze no Ienoutilie o(ydzołie etl tj lylnt Ę7el nhl J)ie0lHiiCzoliei0 iti pt)d1lIWiu tli 30 j lISI.

uą,iwy / tIlil:i JI) slyeziii 2001 r. Otawo !aniowteii I”ithlieziiyeli sUniel tI;iIe ..tistawa I”Zl” oraz iklow

wyk iat czyclt wydanych iii” jej potklil\t te.

2. W z:ikretie iieure:ulow:inyiu iiniesrtj Siecyflkacji Istotnych Warunków Ztimón jeitiu, zwatiti dalej

..SI\\ /„ „hltiSO\Y.”IIJC nitijit )lzCp:a. tHLnyy I”ZO.

3. Wtilt(it ZtitlliJ\iyICliIti ak przt”krticz;t Ó(yl;kbci knoty ob;e 1oiie w ()17C015*ICII w koiitiwc,ycli

wydanych na podsltin letni. II ust. 8 ustawy 70.

III. Ojus jii-zediitiiiIn

I. „i !ctIl1)i(ilelfl /Jll1(l\YiLl1liI jest tlosl.iwti wiedzy hawt:Iniinej.

I”rzcdzn tkacka biweInitin;i 100% tex 30x1 10 000 k

\l,,sti liniona 30 tex wspólczynnk zInCnnoei
31

„ „NiN 181) 2060:1(107

\\ YI z\ litlIosu wI:bc ni I I C\ teN Wj1(IC/\ 10; 1111 iti1litiC i X” \VS „N—i N 80 ?.(162:?0 I O iiictoWi A

\k zdlużnie < 7t, nspolczyiiciik LtiiIellti(bCi 8. n t I”N—I N ISo 201i1:2010 itcioda A

Warunki pllilnisci u ienitiiiie: nihiiiiiuni 30 dni i nie dlukj niż 45 (liii 0(1 (laty \yystLIWiel)i,i hikiury

7_ainit\Vitj;IcclI 0

i)o każdej tlnstawy należy dolnczyć świadectwo jakości/atest tul, dokuniciit potwierdzaj:!cy posiadanie

Systeni tj Zapewnieniu Jutluisci

\h \„hOliutwcli iohotyitittny CNI zrttltzow:ic !;imowtenlc na .„;isutd:iclt I wuirutiktich opisuiiiyeli Ue wJor/e

tI1i0w\ sIlliOwIticyIli Zal9cznik itr O do SIWY..

3. Kod C ))\ \Ć”lnenkhlilJlul \k poItiesn Słnwii3-ai 7,jns”wieii: IQ 4330 00—II prtcdza l,awelniana

ł. 7intiwitijutey nie (IOptlSzcz;i itozliwosej skltitltinia oteni CZLSUIOW\ tli.

Ltinltlwi;liuIey nie do)itlstCZ;i iti iltwtist i skitid lilii ulen warttillit,w\eh.

Ii. /tiiti twitljuicy nie przewidnje mozliwo.ci udzielene zimunieii, O l_tuneli II1()\Vt[ tą” tri. ć”7 lua. I 1ik1 7

LiSI. wy

1%. „I”ti”niin %yyklIn;iIiili zuinoniLiIiui.

Y_tui ttyi;utey WyIIltiCa realizacji zani6tyienitt w terniiitte 7 dni, liezac od d,ity zttntitciti umowy.

V. %yui rtm ki udziału W postypown tlili.

O udzielenie ztllm)wieIi iti iit ub ieeic sic Wykonawcy. kuinyy

1) iiie podleiJtijti ąyykluczeiiiu:

2) spelnitija warunki tidzi mlii W posWpo\yuiu dotyczitce:

ti) koitipeicneji lub uprawitień do protytidieiiiti (ikresioilej tliuitltultiosei itt\ytidowtj

!.anitmtyi:ih!ey nie stawia warunku tą” tyni zakresie

1,) sytuacji ekoitonticzitej lub liiaiisowej:

!tiiiitmwittjacy lite stuuwul warunku w tynt zakresie
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c) zdoluoci tcchIiiczrlcj lub /awodowc:

WykoIl;t\yca ipcbii W;lr(lliCh cieli wykaże, ź. W okrcic os(mIllch trzech przed uplywciii
Ieriiiinu :k daio: ol/n. i jcli okru p;(lWIdzcnla Izlaliiou e—i Nrotzy— W lyiu ()hrcic,
\yyh(IlI,Il (1 W przepadku wiiidczci I ohrco\y ch I ub cia lycli niwijic; wykolIywzIuyclI ) iiilei cc
co iiap1iiiic dosiawc przędzy Ikachicj bawełnianej o wartości co n:ijuinicj 50 000 ii brutto.

(do ju Clzc” ii/ci tj i I „LX ort, tc”/ Ircho:, Iii, „j Ii” C/C M CIIII „ii/OL Iż /c U()II I „li „III/I Ci / I II „Pl k, Iii, tp „/PICCIIII (P I „C iiiiiil ci
lI pIsk/iIiIIiiIiI IIIj,iIIi, 7 II Il”,iII(P,tLi? (iii/Ii/i III_1 J „I_,\ .„!IC:,JII:,i/,hn” /;i:I/nż;:” .1 tlI/OP IIJ:y

1i/”/ihiiiiiii /1”” -\cfl”CI/,III”I /hn:k P,;LyĄi :/„„:„ II.y I 11:,! /„Ci%/.jl(IIiiPii”CJJ.

P. Liiii;iwiaj:icy Ino/C im baydym etapie potCpCIWaI1ia, ItŹIWc, Je wykonawca ue luosid wyiiiiiuychidolimsci, c/eli J iiiyoWiiiC itśiluow ttchtiiciiuyclu lub /:iwCliI(flYycb \yykollaWcy W lilie unzedsicw,iccia
;lt)spOL/u”cJe \Yyk(1l1I\ycy 1110/C 111CL I1c1iiyWIuy \ii W flI IL”111!RjL /IIHOWicllhi,

3. U”ykoii;wca 11(1/t W cclii ;u(ltwicrdzcrHt uchu10,1 w/Ucinków (I któnchi lIlOWI W hi/II/, V. 7,) lic. i—c
IliIl[CfSZC[ SIWZ W siosowyeli yiu:wj;ich lfiiZ u „idnicsiciiiu do koukieijieto Z:III1Ó WICIu, lub ero c/CSU,jiolc”ać III Jd(llIlL)sci,icll tcliI1Ic/n\”cIi lub z:iwodciwycłi tui sytuacji l111iIiSIflycj Itili CkI)IlOiilIc/i1C1 nil/cli
uOdiiilOti)W, lliC/lilcJlllc oo chiar,ikicnti pniUile10 Lic/JC)Cli „Itl / TLili ii )i,tlIlkOU ulIWIIWU11.

4. Ltiuac ;acy jch1i1c;eIuic intoiniuje, 1/ „.SIOS0WII( S\ lulCI o kiLlrc IflOw W phi .i W\ IIpi Wytlc/luc W)l”/ypidkti kictfy

I ) \Vykoiiaci. klor\ polea iii zdoIrtocitcb iIi sctu:Icp iuuyclu luodluiclttlcy udo\yodIIr „itIii\\”iijiUCilti
te rc:ili ujac łiiIll(l\ViCTllc, l)t”tJ/it” (lyoh1C)wii uit”jhcdiiyiui iist”luiiii lycli utidllli(llo\y U
pr/tLI i;1U /Ijlt” „obowiui,iii” i\cb pI)t)uliIOt(IW dti (ludaflil DLI (kl tly-llOtycjI ule/bC(Illycb /.15C)rI(IW III
xitr/chy” rcalizicji ziiuiciwiciti.

2) Ziiticyiitcy Ilt”CI\i, cze udoi cunkwc wyl,tmawcy III /C/ W”lc” iuodluloi\ /llllilul)”c! tCciullIt/ic” LIII
/„lu%OL!OUC lub cli yiLiicji ljIiiiisowi lub ckonouuci”ii. lIo/UlIlil 11:1 U ykiz;ii;c pryc ckykIIlt,lUcc
spt”Iiiiuiia waruikow udziału w uosicpti\ahuiu Dcł. zb:itli, civ oic ziclitidz:i Uobc”c teru
luodluIctu podstawy wykluczciua, II kh rycli iiiuwa W tri. 21 List. I pkt Lż 21.

3) W oclniescoju LII> wiriinkow (ltU\ U/iU\LI1 Wyk1/u/iCel1lił. kniliI:k,uc1: ;„iwodouycji Lub d:%whidcyt.t}a,
\yyk(lu,liLyc\” flora lIllu_it „li zcloliu,iciicb innych Ii lIlIiuiu\4. es! 1ioiliuiioty te „reiliaji robole
btiiloU”liiuc lub tjlnr”i, tlt> icali//icji kioiycli te id IlIllisci SI WiIIii”II1t

5. Wykuiiiycy luGra W”spi>llliC iubicetc sie II iidAcle,i,c /II1IOWJCI1IiI. W tukijn riy1iitlku wyktluiwcy
tisillItwaja pcliiuiiiociiika do rclurezenlt)winhi ich U postcluOUtllltI O iitiiielcnie 7imDUleni:l lIki
reprczcllttIUaliii U pt)sicptiIyaniLl „uly:ircil LluIi(fly3 U Sj)rlWiC /iIItIoU/uiL pUIullcziltgO.
Ik”Inuniocnuctcyo 1V Ioruuue iSCflhIit”j (oryeilulI lub kopii potweudioni ii yeoduiiić Z oryriiialcni lI/Cł

noIIr1ułl) uilcyy „lcił,uczyc dn cllyni\.
6. W in/.ypadkLi wyk(IlliwcIIw w póln uc tibice” acyeli sic o Lid! cku c ł,ul1toUIcI t Wintilik okrelorw

w phi. I 2) Iii h—c ItLisi pcliiiic ct najlllliicj 1cdcii UykIIlliWci siiuiodiieliiic ilu wsyysuy wykonawcycv Ile.

Vi. Z1 niawi;Ij!cy lik 1trzcwkliije iyykluczeiii \%ykciititwcy Iii titls(iww tri. 24 ust. 5 ust:iwy rzi”.

VI. %VyIiz <)%Wi3dCZC(I (tui (IOLtIultiltów. p(ItwierdiIj%cycI% spełnianie w trunków udzialu w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia.

I. Do nlórty każdy wyhcinuwci iuittsi dol czyc ikiua!iie lii dyieu skladuuit iteic (lswiidc/enrl w „ikrcsicwskii,,nyi”i W 7Ilirł:lku nr 2 i 3 ilu lW/.. bku iliacje zwanie U” witIcycuiach liedu „111(1W c W %itilIlrpotwiurdiciiie_ Je Wyk(lIIlWcI nic pttdlca wyklucteniti or” t1elini warunki udzi,uu w poiepowiiu.
2. W pn/y1adktI w\llólr]LgO ubicr_inua sic o łainowicnie pr/tł wykonawców oswiidc,.cuii o których liowa Wnudy.. VI. I uiiuicszej 81 Wł sklada każdy z wykollawców wspoliuc ubiceijacych sic o yIuuowicuic,Owudcicuii,i Ic lIlij pot\yic”rU/tU pcuiiIwie wiruiukttw udzudu w )0IC(lWiIiliIl unik uuotlsluw wyklic,”cuui

W y,Ikresic, W kkuryni każdy i. %yyki”ulawcow wyk/Luc soulu janie waru! ików udiriu W p(IsirpoWiII Itl, brak
jiodsiaw wyk 1uczcait.
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3. \\kon:iyca. kimY ztiiiicrza WYkI)it,itiie c/cci „.miitowieiini t”tlwyko,mwcoiii. 4Y celu wykiz.ni,m

ht;tkii i.tiiicn.t \4L)l)ec iiicn ]0i15,i\y 4yykliiczcii!i I. tidzialti 4V fHbicJ)O\yatiiii „ itties,.cza iitiiiriitacje tych

J (Ki W 3” LO liii WCIeli.

4. Wykonawca, ktory powolnie Kie in zasoby innych poilmotó\y. w cclii wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz pcIitIciHa — W zakreie, w jakim powolnie sic na ich zasoby \YirLinkóW ndztalii

W zainieszcza inforiiiace i tych podmiot: ch.

5. Jeeli %yykoli:I4lica p)oleail Li ;tsobachi (li syltticji 1104111110t[l Ir,ecieo, 11red5t1\Y” /.tml)O\yii/.iiiie tu

piiitbiiiotii.

6. 7inia\yiaJacy ii,cil tidisteiiieiii 7.Iiiiów)(I1UL Wezwie wyknii;twce. ktWe0 i,teit,i źoKtlhi 1LLj4YYJŁj (UCiiIOi1ii.

tli, żinżeiHa 4V wyyii icżoiiyiii, ile rois?y,n ni, 5 dni, terminie ;iktaahn\iti ta d,ien zlożci,Ja ia—.wptiacycli

tis adczem: lub iiokumiic,itow:

I ) Odpis / wlLciwe;zii rejetru lub / cciitraliiei ewidciic1i i ntiiritiacji O dzi:t tlri4lcl :te.po(iaiczcj ieźeli

odichne przepisy \Y lil:tiiaj:i wpisti do rejestru liii, ewaletici, w celi, poiweldZtiil:i t,r:iku LXI iw di,

wykluczenia na podsitwe iii-t. 24 ut. 5 pkt I usilny t/I

2) W kat tIi,sii\y. ti n m;yn;idku swiadezen okre-owyeh limb ci:ekch również. wykon\ waiiyeh, w okiesic

iLaatimich 3 lit pt/cit cpiyneiii tertmiint, sklaii.ini;i o ltr. „ c,eIi okres prowidien i dz,:tl.thiio.c; jest

krćt.s\ W I\U „:ri•s:e. Wil/ L piit ac-ii cli nirtosci. prtcoinotu. dii WyK0Ililii i podniioiow. miii

rzecz ktorycli dostawy zosttly wykimane, Ocl/ załaczeniciti IIIIWOIIOW nkre:l5icyc[i czy te <Iost:iwy

/05111 wykonane tui sit wykoiiyw:utc utuczycie, s irz:idzoneo zcu(tulie z ziltiezitikieiti nr 5 iIi” 81\VZ.

Dowodtiti, potwieudzatmcytii czy (IILtIWy zo:sI;ily W\ komtiti należycie sit:

— tetercitie bid, lite (Ic)knoht,t\ myysl znoili orze: IIIKIIilto im t/cez k!órec,, dostawy byIy

wylonwamie. a w przypadku .wiadczen okre,ou ych lito ciur I\ ch sa wykout\ w;tiie

Jeżeli z uiisadmtone )r/yczs ny o („biekiy%%n\n charakterze \\ koa:twc;i nic csu w l n.e n;ys:tc tych

doku unent iw, Wykonawca sk lida osw tidczen te.

W iiz pailku sw tdc7cń okresowych liii) ciacly”ch nadal wykonywaiiycim reletencje utuli inne ćlokttnictiiy

moin ietdzaacc ich nalczyie wykom nanie nowiitny być nydttte nie wezelfliej fliz 3 mlesi:ce niżid

tupl\ U Cfli terminu .skiadini otert.

3) l)kumcnąow (hnyczmeych pudnitotu trzeciego 44 ci-lo wykażuiua huahu ;tn;cnia 44Obit litiUt) pud-un

w ykliiczenit oraz spelumenut. w zakresie w takim wykonawca powoluje sic na ero zasoby, warunkuw

udu ilu w post pon aniu — cieli wykonawca poleci ni zasobach podmiotu trzeciego

Jeżeli 44% k(irttL4(:t ma SiecI/IX lub iilictsce z;immiuczktimi, p(?/t tcrysiriuin kztczy:nmspohitcj l”c”lskiej. z,i,iiast

ciokumenw, o ktoryn, lilowa W pkt („.1). skljda doknunciit lub dokilliieat\ %%yKtay iou”c w kraju, w Ltory:it in.”

smedzWc lub miejsce ztnties”kzini,. puitwieidzajiet <nipowiednin. ze:

I ) nie otn irto cen I ikn itlaej i im i nie oe,Ioszonu upadlosci, wysłaW ony nic weznutiej niż (j niiesięcy przed

nplywein terminu sklidamiii otcrt.

Jeżeli n knmiu inktsczi zimn iiszkini OSOI”3 )(I)) u kraju. u któniii nykuzt:tn”et ma scd, be lub miejsce

żntiicszkntit. lic, wydaje sic cioktitnentuw. O kui”ts ch mowa powyżej neteotije :c li doktatienmcn

7i%%lcrlit” Ul odpowtetttiio o—wiailt zeaie \%ykoaa%4et. 1rc wkazmnie,mi o.oby ihti (mKol) uoruunionyct, (0

i-co reprezentacji. lub oswitdczenie osoby, ktomej itoktinient iu,ual iloy”czye, żiożone przed tiOtLriuSY.elum

lub przed organelli sadonyin. adumiinisti”acyjnyumi albo organelli suiiorz dii zawodowego lub

eospodarczercm właciwyin ze wzeledtu na -iedzihe lub nlicjsue zaniteszkautia wykonawcy liii) tiicjsce

z.altl:e-zktll:i lei 0501w. termit ohre”tumn1 liowy/et tosttje „lC.

\\ykomi-twcm %% ie:iiine 3 cliii od ilnt:i /InhieKzc/Cliu Li Mrotiitt ititriict,mwij ii”.Inr:niei_ im kt,yrei tulowi W art

N(m n-t. 5 ustawy I/I” przekaże ż.Itiit%4 litilUCItlU owitilezente it ptyyntlezrn”.ct lub bruku przyimilczitosci do

tej samej grupy kapitatowcj, o której nowa W att. 21 ust. I pkt 23 ustawy „7.”. Wraz ze żlożenietui

ogwiaduteiiia, wykonawca nioe przedstawić dowody. że pow i/ania Z innym wykonawci lic pmowadz (10

zablócuni, konkureneti W pnstepowanttt o udzielenie zaniowiemilil. Win, oswiitdizenit 5llmio%yt żihauznik nr

4(10 shWZ.

y_ W zakresie lic uregulttw;itiyin SIWZ Zl.tosOW:nie nitla przepisy rozporzadzenti Ministra Rozwoju z Limimi

26 lipca 20 In t w sprawie nmdztjów dokutnemitow jtkmeli tito/c żudtmt zamlwmajacy od wykonawcy w

postepowantu ° ndzielen je zitnowenia u• 16 r, 1126).

4. Jeżeli wykonawci nie żliyy oiwi:ithcz.eń ° których nmowi w rozdz VI. I iiiniejsżej SIW!. owiitlczeń lub

(h,kunlcuitnw potwierd”mtacycli okoticzutosci, o ktoryehi uminwa W ail. ilu—t. I ustawy l”Zh”, hub inumyehi

ilmiktuutiemimon miu/hiLnych do :lrztpnmwmtizeul;t pumstenownmia_ nswtideisitmi lub doktiunenmy sa mmiekouupletuie,
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t.iwiei.ii blttly bib budzi V kII7tli0 )i/Ci 7alIIiI\YIaIacLt0 \yaIpliwosci ZW1IiiWiLj4CV wezwie do cli
żlweiiia. LlzLlpeInielIil POlilIIWICiILII W Iciiiitiiie przcz .Lebie wLiziiiyiii, chyba ze 1101110 Cli zlozeiiia oleiLi
„iykolui\ycy jititllcilaIi odrzuceniu alki konieczne (iylohy uiiicważiiicitic io4tpoWaiIuL.

VII. lnforni:iyjc Ii Sp(iS(lIiit poiniiiiiiicll:iliia NjI ZIIilaVflIi4CCi(i z \Vylo,ii:nic:iiiii 1,1:11 (ll7tI(7YWiliiI (I%iYjiL(lcZCli
I (II)i.JliiiClltI)i%. Ii t;iI(Zt %k:lZztliie Osól) IIl)rIII%iiioliyClI ib j)onitiiinicwnlii;t ii; Z \%ykonawcaiiil.

1. Wselkie za\yii(loIiIieliiii. o\yliidczeili;l \yllioki 011/ iiili”riiiace Z.tillawiijicy Oraz. WykoilIIWcy lilowi
przckkliywLu pkciiiiiit, Iakeiii lub tliowi eIcklioiiicrit. /I wyiitkiuiti iłerly oraz iiiittiwy dI1 kttiiycIi
ltl1)tlszlz Iii,” itl lilnnaPHuIililiI (IiOcLSnlC Lan].IwI;ijacy I[Z.I)iIll1ifla. ŻC z;(idlLt 7 * 4 :14. 4
(tizii:irz:id,cnia NliiiiIrii l(tzyojti z 16 lipca 1(111 rakii w 51101V ic it”dziiów dokiiiicntow jakich „110/t „.;diLC

/ilii. IIucV i owiidczcitiii i dokiiii”eniy w ndeliioiiu v rozdziale VI iiLI1icy/”ur SIWY. lrónriej. przyicku
cli zło”unia W wyniku wtiniiiIii O kini li1 lilowa W irt. lu ust. 3 uisla\y l”ZP) nog byt poswiuicyuw za

zeodiiosc zory ztiialtiii W Itirniie piscIllilul bib w loiiiiie elckbionicziicj.

2. \k” korespondencji k erowImci (IQ Zaii 01V iiliilceuo \\„ ykOlla\Yca Win LII posluu iwać 5i iltilnercin Wy
okieIn,iyiii w Sl\\/. 7awiadomieiiiir oswiidczeni:i. wnioski orLi iiitaiiiiacc l1iztkl/ Walie przez
\\ \koiuJycu ltIl1lit: \\tnIl\ byc .kI;kłi!1e ni” adres: Sieć Bad.iWc/a IlKASil W 1CL — lioiytu(
\\ łt)kIciiiiictlYa. iiI. Iśrzeziiisk 1?. °1103 IÓCII. „.ailtrylCIliII I”uihliciiie.

Zaiyi:doiiieti:i. oswaticzeiiiii. wniok: Ola? IllIoriluluR )IZCk:Izywallc pije, Wykonawct droua
cleklroiiicziiit winny bć kieroWillie nit adres: y TuOyiuuij: in odzj”t i I:tkseiii liii lir (42)61 63 lvi).

1. Wszelkie ztwiidoiiiieiiia. o.wiidcieiiii, wnioski oraz fll0fl1li[Ct przekazane za miloca aksti lub
\y Ilirlille ełcktroiuc tlej wyIIlaiJapi in zadanie ka/dol ze strtiil, IiiezWIOc/l)euO poiw erdzeitia aMo ich
otrzyitiali II.

. W konan ca iuoze zwweić sic do L:im,iwaj:ceo o \n asn ien ie treci Sł WY..
6 Jezeli writlSek (I wyjilsn,ui:c tresci SIWY. nph „ic do ł;I;iiawiajaculo lit po/nic] tui, do koiici (Inst.

w kioryni nplywi poloni Itulunu skiaduna olcr /.amawiiljilcy udzieli w/insulin niezwinezlue. jednak lic
póznie niż na 2 dni przed tplyweiii lermiliu skl;ulania olćr. Jeżeli wninsek o wyiaśniulie Iresci SIWY.
wplya:e po uplywie terminu. o którym mowa powyzej. lub dotyczy udzielonych wyizisnieii. Zirnawiajacy
iioże udzulic wYlihIflOli ilbit P0705tIn”c wnioSek bez rozpoznania. iiiiiwi11lcy ZllliCul \y)”Ja%lneluii na

Lwnic iuwrnetonta ni kh”re udosteniiioiio 51 W /
7. I”rzcul Itizenic lel”liiiiItl skridinia oicri 111Ł wplywa na be,, lermi,u sk „danit \yiiiOsku o kiór””iii iiiowa W

iozdz VII. (t IHI]1t4%/Ci SIWY..

8. W Pl zypadku rozbiuznosci pomicdzy 1w1cia nin cIszej SIWY., a Iresu ii udzielonych odpowiedzo jako
obowi iztit wIn tlczy pr/y IŁ ikc hlfl I/ iwon cc,,,o 110/nt zL osici idtztnit / mi LWI 4 LLL,,0

O 7iniawajacy nie pi;ewidu1e zwolutia zebnindu \kykonanców.
lP. Osobami uprawiuoiiymi przez Zti11iwiajacte.o (10 lol”ozwi1ieant sicz Wykoiiiwcaiiui s

— Mił:orziti I”iuilrow,ka M ichnI Kulikowski

VIII Wy ni;, :I ni:, dol\cz;1 cc wa tliii ni.

W niuiejs;ym poslcpowitiuiil Zaniuwiajacy ile \%yIi1iILL wniesienil watliIim

IX. Termin zwiaz;Ini:I ofertą.

I . Wykoitaw ca bedzic /W a/linY I cr11 pr/LI (ikres 30 tliii. Bicz le:in nit JWW?4Iiil Ol ciii rnzi1uiczyii się wlał
Z upłYW Ciii tcflninti skimdaitit tiku 1 (art. 8 S ut. 5 uliwy I”Zi „).

2. Wykonawca rnozc prztdluyyc lcrmin zwiazania okna, na czas niezbędny do zawarcia witnwy
saiiiodzielnie lub na wniosek Zamawialiweso. Z tym, że Zaniawiajacy iiiiizc tylko i”az co Ilailillilej iia3 dni
przed upływem tci”iinnu Lwia/aRii okrta, zwrocie sic do Wykonawców o wyrażenie zĘody na przcdluztmiie
tetio terninu O 0/liaczoiW okres nie dłiizszy ednak niż 60 dw.

3. ( )diuowa wyrażenia ziody na przedużen le teraisiti /wia/ania otella ilu powodu le utraty wid iuii.
4. l”nzcdlti?cnic terminu zwiazuna okroi esi dopuszczalne Lylko z jcdnoczesnyiti przcdlu7cnicn ukresu:

wiziltIzci wadiuiii 111)0. cieli nie jest li) lilozliwie. z wnicsienluiiu noweuo wadium na pnzedlużiuty okres
zwiazania oferta. Jezeli przedłużenie terminu zwiazania okna dokonywane jest po wyborze OlChY
najkorzystniejszej, ohowia”ek Wniesienia iiweto widitiiii lub jego przedlużciiia tloiyci.y jedynie
Wykonawcy, któree.ti ofert: zostali wybrana jako najkorzysuiicjsza
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in %j)I)N(Il)ii przyI)I0wynnhii;t oler).

( )lcria iiitii JaWCiZiC ii;isleptijace ii.\Yla(lczei1ui I llOktililelitY

iyypeliiiony (oiiiiiilarz ()fer(0%yy spOIza(lzOny Z iyykoizyLaiiieiii IV/Oli! SLiilO\YUIce!() Zal9cziiik III

I do SI\k”K, za\yiLnhiacy IV 5/cZeÓlilt).cL \y%kilZailiC (II rt)\I;lneuo przedmiotu ł.,tliiO\ViCflUi. I.!c/!hJ

cclii otcrtow;r brutto. zobowi;iz,i,iie (i()iyczace termaiti ie:flizac)J zlintiwitilia, waiti,,kow plilitisci.

akctt”Iqtjc iy,”ytkitli p0sL1iiti\yitii SI\k „. i \ytOrti tiaioiyy lici. i:ctrztzeii. .1 także ililorrililcit kiura

czcL zallló\yCiiia \ yoi twe:i źaiu len,! iowierzyc pod w ko,iawey

2i oswi,tkzen:e O pcłweiijti \y;i,inkow utlicilu w posiepo\I,i1ti — Zalaceiijk nr 2

3) tyiatiezeisc o braku pIh:si.lw di) tyykitic”cti,:i Zalaczoik nr 3

4) pLl1101110cn1C1\y0 (Ii) i”eprezeiiiowiiiia wyktiiiawey. (I li oknie skiada pełrionioeiiik

. zobowiazanie pidmiotti triccleco cieli wykonawca poley.a „iii zasobach lub sytuacji podiniotti

trzeciego

2. ()zn.i iitei być n:,nis;liia \\ jczyku polskm. li ilu/h lIC do lisia. kotii1ititcrze lub inna tniaki i cz\tel:hi

eclin:k:i upił iotlpt guli arze; o:.olle(\ ) uno\iiz;ioiit t:o rcpie/ciitow.iiiia \\ ykoti:iuci na zc\%il:itrz

I /:ilat.unia z(ll)OiViiIZiuil IV \yyOkl)sei (IdpOis iatliipiec cellie olcity.

3. \\ ;irz.p;itlkti )odtisaiugi o”eri\ oiaz pt)iyaocze Il.;: 7:!” OIlilt)5ć / Olyzihilttli F.o1iii tlilkIi1ltcllić%% pze

osohe ulew) Ilieluolla IV doktiaieiteie rciesii:Icy)n\ li (cii Ltlene\ jnyai) Wykonawty, i.ilez.y di) otcniy

tlolacz) C stosowne lelui0i1i0ciiitIn IV O)kLitlille lub kopi ptiswiadczoiie iioi:irialnue.

4. Dokuiiieiiiy spoiz:uttzone w jczyku obcym sa skiadane wraz z I luniaezeiiieai na jen K polski.

5 konawca i pw zlo1yc tylko jedna oleic. 7loŹ.en ic \V icksze I wiln ołeri Spo\k oduje odrzucenie

\%siyslktlł ulen zloi”oiiycli przeł ilii)IC.t) YkOliitWct.

6. liesć zlożoiiej uleny miii odpowiad:t tresci 51 \k 7..

7. W ykon.uii Ca poii losie wszelkie ltoszly zwiazaneznnz golowailieili i ilo;.eii cm ofcrt\

7:ilec,i sic. bi każda ZiIi5ifliu iron:i oltly bila itlno:lieroI\tua kole lynii utinieram:, 1 ci,” orl;i wr,ii Z

zitlaeznikunii lwIa w trw:ily sposob ze solsi puilaczoii:u (np. zhindowaiui, zszyta uiiieinozliwiajac jej

sainoistila tlekoiiiplet.iuic), oraz zawreralt spis )reci.

9. Poprawk lub zmiany ( równiez piły użyciu korektora) w ofercie, powinny być paraló% arie whtsnorecznie

przez osobe podpisuae:i oleic.

10. ())crlc n „le.”y zloz\ć Iv z;,uiikiuicitj kopercie, iv siedzibie Zamawiaiacego j ozn.ikoitć w

Sieć I „da\cza Ltikiisiewicz — Ilist\tlit Wlokicnnictw:u. nI. Drzeziiiska 5/15. 92—103 l_odz

ona.”. opairzoniu fl;u:list,fl:

Jrze(Jza t kacha bawełn ian:t

z dopiskicm „.nie otwierać przed dnieni I 0.04.2020 r. do todz. 11:00”

i opatrzyć nazwa I dokladnym adresem Wykonawcy.

Ił. Zan,,iwiajaey infornioje. iz zgo lnie z cnI. 8 iv zw z arf. b ust .3 uiawy PZl” ol1riy sklatiant” w

i)oslepouanitl O Ziuiilo\Vitnie iiuhliciue sa jawne i potlleeaj;u udo..tepiiieiuu od dm lm cli oiw:iiem:u, z

wyjaik:ein nloiniej sI:unowiaeycli I.je:iiiiite pizedsiebmorawa iv rozumieniu ustawy z dniu 16 kwątnia

1993 r. O zwalczaniu HeuczciWc! koaktueucji (l)z. . . z 200 I. N ISS. piz. 1S0 t 101:1. nil.). jt”sli

Wykoii:twea w lerinnuc skladiini,i oteri zastrzcyi. ZC tiie jutem one hyc udostepni.imic I ediioczcsiuie

wykazal, ił. z:islly,eżorme inlbrm:iujc stinowia tiijcimmmnce przedsiehiorstwic.

12. Zanl;Lwzat)lcy zaleci, aby inlbrmacje zastrzezone, Jako Ijemiuca przetlsilJorsiwt byly przez Wykuiimtwcc

ilu/one W oddzieliwi newnetrz.mmcj kopcicie z oznakowaniem _„tajeninica przetlsebcmrsiwa””, bib spicIe

(zszyte) otidzieirtie iii] pozostalyulu, jawnych eleinentow olcriy. Iśrak cdnoznaczuego wskazini. które

immt.irtutcje stciowiii ttJCiflIiict pmzeuIscbiol.r\4”,t ozna(!ae Iit”die, że wszelkie oswsidczcnit i

zaswiadezcnia sk ladanc w truke te nmicjs!ceo poicpowanca szl ztWIle bez zZISl!7e/eIi.

I h Zatrzezenic i:utdrm:ieii. które nie sianowit tajemnicy przudsiebmorslwa w rozululieniu uiiwy O zwalcizumitli

netle/elwel konkurenc1: bed,:e rklow,mnc. kii bc,skt,teczie j .kutkowac hedzje zgodnie z uchwala 5”” z

20 października 2005 (syemi. III (ZI” 74/05) cli odtajnieniem.

I 4 Zaniawizijicy iniórmu je, że w przypadku li iedy wykonawca otuym:t od niego wezwanie w trybie ar. 90

ustawy I”ZP, :t „łozone przez niceo wyjainieiiia i/lub dowody stanowić bcd:t tajemnice przedsiębiorstwa w

ro,unulemliu ustawy (I zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie pn,yslugiwalo prawo
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źnir/zciii:i ich jako ajciurdcii przcd\icblnrsIwi. rzethinitnowcj.tslrLezln,c J. fll;LWa)icy unia VikLIiccznc \YYl,ICL1I1C \yy itiacj J kiedy WykO!iitVtil uprtic7 SiiiiIe.rt) ZlSLIi.CŹC!i 3. jetliiticzt”iiie wyk,tc. i.(Ial]i. iiiioiliiiic;c sialiOwlil tajcirlilice ))I7edSiebJOrsiWi.
I . Wykonawca nuoze wprowadzic ZIILULny. poprawki, i,iodytikicje I nzrpeliiienia do zlozonci oieriy podw31uilkiclli, że „.i11113\VIUJiICY olrzyiiiil pisellilte zI\%iIiloiUiCllic ii l%plu\%iidzciiILI ariii:un przed ncrnnunelnt„kladania ulen. i”owiiilOnllienie O wprowiidzeniLl znhi;iIl niLisi być zlozonie w takich siiniiych zasad, jakskkidrinii, oieiia tj. kopcrcc ()(Il1\VICihl1ILl ()/rl.lko%y.illci itanisciu ..ZMIANA””. koperty (17.11 Ci Ile..ZN1I;\NA” zstani oI\yarlt przy o(\yluIlIiiLi oicit \Vykonla\ycy. kiory wprowadzi niiaiiy posi\yierdzeitiu poprialtosci procedury dokonyw;iniia zmrun, zosiaitą dolaczone do oiurty.
Ib. Wykonawca na prawo przed LlphyWenli terinuitu skhdanti:i okn wycokic SIL 7 posiLpowaiiiL noprzczzlożeitie pisciiuieo j”owiidoiiticitri, wedltiz tych siiniiych ziid jak wprowidz:iiiiczni”iiii po1triwekit.ipiuni „a kopcicie „,WY( UłANI! .„. Kopen)” oznakowane w (cn sposub iteda otwierane w pIerwzcikoltjiiitsci po pot\YierdzeiIitn )0i)r;\Yiltą pustcpo\yanlii WykotlilwuN” Oflh! iodiio ci ze zlożoityjttriiicrtanui. Koperty oleił wycoiywiniycIt nie hetki terane.
17. I)o pyzchiczcnii.i lt;i l”I.IN wiirri)sci \ySk;izJliltJ W dokiiiltciiLiclt zIOzOiiyChl rui putwicrdzcntc spehilluniawiiinnkow udź,alti w postcpt)wiilirtI. wyrażonej w tytluitchi innych niż „IN. Zaniawuijic trzjmie srediiikurs publikowany przeł Narodowy Hauk Polski z Jutu WSZC/.CUL posłcpowuIua.
I $. Gierta, kiórej irese lic betlzre odpowiuidic trtci IWZ, z zislr!ezenierit ari. $7 Lisi. 2 pkt 3 ustawy PLPzt)si:riiic tidIJtICOilul (utul 8”) ust I tki 2 ustawy „71”) Wztlkie iiiCjii%lIO5Li tihiekcjii dORCJJlce iresci

zułliow w i\\ Z nileży indu \yyiuhnic V !:iiutWriuic\Itl ur/ell teiiutnricitt sk d;uniu, oleił w Iryltreprzityclz;anyiu \y rozd;ide \ II itiniic1szcj 8I\\.”. l”rzepi.sy tistuu\yy „Li” nie przewiloji nicuoctacji\:rulku\y udzieleniu ZIilil_i\YICitiui, W tym Zapisow projt:kiii untuowy, po telituilie otwan-cia ojca.

Xl. \litjsre i Iirtnin skłuid;uiiini i otwiurci;i ofert.

I. ()lrle należy zjniw w siedzibie Zani wi:ujulcc o: Sieć Iś;iduwcz:i Ląiltasjcwjcz — Iiisti lut Wlókienuiclw:ini. ilrzczińskn 5/15, 92—IW Lótlź, sekretariat I pii,lio, \ itirruinie do dnia 10.04.2029 r. godz. 10:09.
2. I)etydujuice zui:iczcn[e tIlit tnCCn]y zuuchtowuuniniu ernurlu skladunia ofert inut data riodzrtut wplywu otcrty doZuuru:uwiaiuucceo, i liC data jej wy-ił;uuit,i „rzesylka pocziowur czy kuricrkir.
3 - l)krt,i złożona po iertttiuuic wskazanym w noz.dz. Xi. I niniejsze! SIWZ zosiuliłic zwrocona.
4. ( )hyaicie olćrt nuistiipi W sictiz ib kr Z;uti:twiuij:iceeo 4V (hILLU 1(1.04.202(1 r. O godzInie II.<)<)
5. ( )t \YIIIy i ti ttr( J (St jaWne.

6. I”odezas olwuLrcia okn Zarnawiiujuucy ode!.) ta untórniuicje, o ktorych iliowa W art. 86 list. 1 ustawy „7”.
7. N ietwloeiiye po otwarci Li ol cr1 2ulmuiwuajuicy VIIi” ItsCi nut siroile}rlrp: rtwwrw itl.; IiJz.lr:.aelćrŁui!ikezac inibruiiwje dotc,.tce:

uu) kwoty. jaką zailuierza pii.trzlldCł.yC 113 StufliLIIsOWuuIiiC ZuilnowielirĘ
Ii) turnii oraz ;tdreów wykiini;iwuow. którzy zIOZyII oleny w lennituc:
c) cenw. (ełnuinu wykonania zuilnowieuuli, okresu .w:iruuncji I wurunkow piatności zlwai1yciu t titelieht.

XII. Opis SildusOl) Ii obliczania ceny.

I. Wykonawca okiesla teuic leuli/auju /InhtJWieIiiuL 11t111r/cz wskutVuunlie W I ormtilariii oturtowyniispiii,rdzonynt wir wzoru iuiit wiuicceo Z;ułaczniki nr I do SIWZ laczac ceny okrtowci liuuttti zaicalizuicje przeduluoLu ziiitówrcniui.
2. nie/nut cena ofertowa brutto musi uw”elcdniać ws” kie koszty zwmuiżlite / re,thi;uut ja

z,iiiuiiwienlui Yr.Zo(Illl( Z O1iIScitt pizediruiolu łanlluwJeiIiui oraz. w,orclnl umowy okrcsltiiuyniu W nuunmczcJSIWZ.
3. Centy misia być: podane i wyliczone w zutokruie hen iti do tlwóch lIC(SU po przec nku (nisadui ziokrirz kilkipolni/cI S liullezy koncowku poiliinuic. powyzj równe 5 nuulezy „uiokruielie w gurt).
4. (cna t,ierły winna być wyuczona w zlnlyeli polskich (PLN)Jcżeli centa zostanie podania w a1ucic obcej itu/uinuutwiuijacy w celti Oceny złożonej oleiły dokoitni icj priclitieiuiui ta PLN wedle kursu NHl” nad”icn otwarcia oteni.
5. Jezeli w p(nsiepd>waitin zlozt,nui bcd,ie oterta, której wybt,r prowadz.ilhy do powsiania U zuuruuulwiajaeegottbowiaikti poduitkowego zirothitic z pnzcpisutnlni O podatku od ttlwirow i usfug. zaniawiuijiicy w celu ocenytakne i”I-rty doliczy do przedsiawnotiel W lici ceny podatek tid iowar(IW I Ilsitig. który imałby olittw,i,ckrozliczyć ziwdnic Z tymi przepisani. W iuikniui przypadku Wykonawcu”. skinidajac olcric. jest „obligowany
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poiiloriiiuyau /iiil;\yi;ii;ce :0, /C yi(i e_ai (i(crł\ liedzie 1niuldzic (ki pousI ii;i (I z_iiuĆ\yiaj;icc:”o

obowiaz!ii pod;iłkowc::o. w:.k: ziicie iii/Wc (ridtaj) lowirii kitrycb dostuwi bcdz_;e piowailz ć do .ie;o

powsI;iiiiii, oraz Wsk;t/t4ac cli w;irto bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi tutl;iwiii]acy będzie sic kierował pra wyborze oferty, unii i piulaiiieii

1%iI tych hr3 Itriól% i sposobu oceny ofert.

„a oicrtc i)?ktirży_I!litisz! ztistanic (i/runa tdcri.i /iWiCIili;iUi iuikorzystiuruiszy bilans ptiiikłów

w kryieri ich:

— (ciut (CŁ)— 60

— Wiriuuki pIał iuoci (Cfl)— 10

2. C )pi- krytcriiey oleny uleny.

I )o k;tzde.o z kryteriów zost;ila przypisufli \yii:iL ohreslon:i udziiuleiru pIoccntowyilu.

1K;ll1l;i\yiajac) bedzic oeeiui;il cleiiiciuły oierty uiowiadapcc krytei bul, pr/V czym kizde kryieriuiii

podleriac hedzie ocenie ptiiiktoue op;Irtel opoiIizc1 podane ;„;rs;tdy przyziu;uua-l;a fltl,lk((uW.

(./:óluii ilcella (311115 iidiie stulili piuiiktou tjzysk;iuuyn /:1 pt .zczccoIllc kes ier;i.

K C1.± C1,

S pOsó b i krcIe ula cetn

A. („cna
— c 69%

Zauiu;i\yi;ljacy ze wszystkich Iornuiilaizy otcrtowycli pr/yliie \yrtntoc n;;jiuzsz;t Cl NY olery jako c. dn

cny li;id.nucj iiłeiiy.

I1uitkt:iLia za cene uleny- tust;ilaui_i e-i u sposob ulbstcilnj!cy:

(fl

- sIGO plus 60%

„dzie:
— uu;iiluiższi cena

cel i;i o k-rt y biudaitej

B. W”arunki płatttoci C,. —40 % buda ptinktou;tiie W li;istcauj;icy -posoh:

— zaplar;i w terinillie 4. diii nd daty wystawieni;i aktory 100 pkt

— zapłata w łermiite lh —44 dni od dary wystawiciiirt kiktury 60 pkt

— zaolala w lerniinie 30 — 3.9 diii od d;uiy wysl;iwiciiia i;ukiuiy Upki

(Itu”koIIzIlteU t! cifcicic flh”L/pQ/iJ( A(illilcIlIć! !tIJllHlj)/(l/II(Lt(l l?/l)( c/lit (Z llh”/”ltcL/Cl/ t?fl.,633 (li;,;

C1 = i Ioć punktów x 40%

3. Punktacja pr/y/ii;iw;ilt;i olchom W poszczesóhitych kryieriacli liedzic liczona z iiokI;utliuohcr;i (10 dwoch

In IUpC po puce inkti. \aj wy/-J.i IIUZIXL puoktow wyznaczy na jkoni3 st niujst.i olen.

4. !anl;iwi;ij;icy inizicit z;in:owruoia Wykotu;tn”cy, kiurcL”o olunl;i odponiad;iu Indzie ws”ysik.ni

przedst;iwionyin W Llst;iwIc I/P. uraz W SIWL i zostanie (XeliioIii jako i;ijkorzystnrcjsz;t w oparciu

° podane kryteria w 3-borti.

5. Jczel nie liedzic mozna dokon;ic wybortu OłCl”iV łaj korz”yst ir iLsjej /C W /L! ledr ni to, Je ew e lub wiecuj

(l(Lfl prże<hitwi;i 1,11%! 5:1111 bil;ins eeity 2 ptzit,I:łych kryicriow oceny o:en, L:uiuu:iwiat:uuy sporuiiI tytli oLi

cltukoiut \yyh(uru olerty Z niższa ccii;i. Jezeli zostan;u zhuznne olchy tł I;ikic Saule) cenie, z;trlt;iwiaj;icy

wezwie wykuunawcow, którzy” złozyli te olerty, do zlożcziu;i W terminie okrcn-lonynu pr/cz z;tiiuawi;uj;iccLti

L ti tIotI;i I kt u wyc h.

XIV. I nforrn:uc je o formalnościach, jakie powinny być dopełnione 1)0 wyborze oferty w celu zawarcia

U niowy W sprawie ZaDUIWiCIIIiI pti hiicinego.

Osoby reprezelutiliace Wykoil;iwcĘ przy podpisywautiu Luunowy poWiiiiuy posiadic ze solzi dokumenty

poiwierdzajane ich umocowanie do podpisania umowy. o ile umtucow;uilie to lic bcdz;e wynikać

z dokuiiicntow 7;lłac/oti\cIi (1(1 <ulehy.

2. W przypadku wyboru olchy zb/brej pr/cz Wykou:aueów wspólnie ubienij;uuyuh sic 1) udzielenie

zaioówicni;t Zamawiający może zadac przed 7;tWarcieuiu LiilhuWy przedsiawkin; (liliowy letILiłUjąCej

wspólpnucc tycIu Wykon;uwcow. L mowa taka wmn;t okreI;uL strony umowy, cel dzial;iiui;t, sposob
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\y ;( łdzi,iłaiii;i. zakres priu pr ewdzi\ cli do \yykuIillu;l k;izdciiiu z dcli. sol;tlir,ia tu )O\Vletl/.,Ill)(bL II\yykoIulutn. Z11110\VicitiL, ozi (C ciuc Cz. sii \Yliia kkiorc)ulI) ()bc3)1)iiiflctLt) ikrus realizacji przcditiionizli).iu\YitnUl, \yaraiIcjl i reoiiu), %yykltIciLliic IIIOZI]\Y4)Nti \Yy)\YiCL.eflJa tiinoyy koiisurcjiiiu 1)17(/kiore;tkoltyuc k zje..o C?IulIkt)\ tlti ciastl \yykt)l)aliLl z.li1)o\ylenia.
. ;„a\yIUC. lii iW, Iaj)I \V:_ \WZI)YtI Ztlli)a\yi.Ijflceo.
4. I”OstIllO\yltIlia jistalouic WC tYZulZi. (IltR)W\ lEC )OdlCLIja I1CLuCUiciOI1t.
;i_ \„ ll/\hł1atikLI. :dy \\„\uu1ayca. kiórcet) ulena zostala wybrani ;iko u4ioizystiiiejs/.i. ucliyla se odł.luy.il ceL 1111)0W)”. Z lulWiajilcy htdiie utną wybniu ottrtL I)il]kOl/yiTlitlsZa sposród pozostalych okn,bez l1u/ełinoyliIzclua h I (.lanl4u I oceny cluyt”;i. ze zaeliotiza pni.chinki. O kińtych IflO\yd WQ tisi. I USLa\Yy PZl”.

XV. W maga ula do tyci CCZ.I liezpiecze ula na kżyteuo wyLana nii U mowy.

łatnuiwajaey nie wyra lei W”l)IeSiclUii 7hezpiCcZCniii n.lleżyte4o tyyktuiauiia tiuiowy.

XVI. Istotne (1111 stron pOStliIi(IWLCUIi, ldi”ne zostana wprilwadzolie (II) trt4ci i.aWiei;ioej iiIli(n%y W sprawie7:iIil(lflitl]i;i 1iilI)IiCZl]ei(i. OĘńIIle iyariinki LII]1O%y)” albo %yzńr iiflh(ilyy, jtżeIi IflhiI%Yiajacy %yyriiaiIoti %\„ykona\yey. iII) ziiiyart I)iiii Iiiuii)l4I. W spr;Iwie zanhtiwiellili ptil)IicziiC(i n;i lakieli waruiikacli.

W „Ón umowy. stanowi Załticzn 1k nr tu do S IW?.

XVII. Poiieienie O rodkacIi oclininy pr;IwIIeJ.

I. k;tzdeuon \Vykonawe, . tiikzc innemu pudinutow L cieli ma lub iwinie rus w uiykanio dauieeoZanluWicnJ;i uraz puniosł lub moze ponicsć szkode w \4yIliktI uI;Inis/enr;i Irzez Li lwi ;leceo pnzul)I5Owtistewy PZl” plyyslLi;uji; rodki oei;:oiiy pi;iwuic_j JinzuWaizelile w duale VI bulwy l”ł.P ak dla pol..jM”w;tnpoiiiżei kwany okre (Miel W p;i aCt wykoitawcźyuh wydaiwuh na podstinyie art. II ust. b iisLawy l/t”.1. Siodki ochuon3 prawnej Wobec oeloszcni;i u zamów ieriiti ona; SIWZ jllźySłtIutlja ItWIlICZ Ors”,iLL1IzatjOhiiw )lsanyliI na Irste khiej lOWa w art. I 54 pkt S usiawy j)/J)

XVIII. Klauzula iri[onuiacyjiia dutyczaci przetwarzania tlanycli i”siiluiiwycli

7udnie Z tri. 13 List I i 2 iozporz.idzenia Parliiuneiuiu I uuupejskieo i Rady ((tł.) 20l61u?Q z LinIa 27kwietnia 20 I r. w Mwawie inhuoiw osób izycznycli W iW zku z przetwar,rn elit d;lu\ cli iusl)hOtyVclIsprawie 5\YtiI)u(Iu1CeO przcplyw u tak ci (l;uui\c[i oraz uchylenia dyrektywy 9!4b”W I . ioobucnwporzadzcnic t ochrouue danych) (Dz. (irz. k)l L I I z 04.092016, sir. 1), dalej I(O) )O””, influrmuje, że;
I ) ulniitiistratorcm I”a.ni Piui;, dan ell osobowych ust SIeć badawcza ISKASIJ WIC/ — Iui.tytuiWhukieniticiwa z siedziba w t_udu. ul. Hrzeziiiska 5/15
2) kouittkt z inspekitireni ot luroiiy danych jesi uhi/liwy pod adresem iotlaźtw.Iodzpl

) Pani/Pawi dane osobowe puetwiinzaric buda na podlawic art. O ust. I lut. b) c) KODO w cclii
zWiaZautyfl, Z ptistcpow;inient O U(I7ICIUI)ie zamowien ja pubIiCY.i)CWi Kl „t—236—03/20
lub w JW aAtt Z piaWlw iiiasadnioiwiui nieresem tlmn.sl:Ltor,i Iii td iwie ani. di IbL. I lii. );4) t)iIl)IOrcallii RLlti/l”aiia d.inyuli oobuwyuIi butla o\Oby lub podmioty, kioryu;\ udostepniona ;otanicdokurneuiuwja postepowania W Oparciu O alt. S oraz art. 96 ust. 3 usuawy Z dnia 29 slyu,”nia 2004 r. —„rawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poi. I 579 i 2015).

5) Paui/t”;ini (lanc usobtiwu bCda przeciiOWyW.u)e, „gi)(Inle z art. 97 u. I usiawy I”ip. przez okrc $ lal odduli zakończenia postepowaiuia o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas Lrwauna WutoWy pnzekraeza 4alt, ukres puycchowywauumi tibujmiuujc uaiy czas in4aI]II LInIOWy lub w oparciu o prawnie uzwadzuinnyinteres ;udmjnmtriiu”r;u.
6) obowiazek podania przez I nia!l”aiui danych osohttwych bezpośrednio Paru/Pana dotyuzauyelt jest

W)uil(ugiciU LJ%iitwt)WyuIl okresloiiyua w przepiacb uiiawy „ip. Jwiazauuym z udziałem w puitcflow;iuin
ni nitzjelenie zauntlwucnlil publiwuieno; koutsekwcutcjc riiepodaiiia określonych danych wynikają zustawy „P

7) w tudiiuesieuiiu ilu Pani/I”ana danych osobowych decyzje ue buda podepuowune W O5Ul)ZiUliintiIyZoWiiiy, Slu)5(lWiluite do aut. 22 ROIK);
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8) po1lada hmi/I”an

li pntRla\ t wł. L 5 R( )I)( ) iwo 1It)(CIMI tLo daii\CLl OO[)O\yyCL1 Liiii11iii dOłyCz!C\CI1;

IW J0tlI\t2U ari. lb IŁ< )JM) )I.IUi) 10 spro7.Jow;Iilla 1”;iii -Paiia danych oobtyh

IW potbtiwie art. IB R( )I)( ) prawo Żadania od administratora OUIanICzeIlia pr/etwlrnia danych

osohtnyych ; /aslr;tyeniLlI) P1/YP11lI0\y. O ktoiych nowa w ni. IB LISI. ROI )O:

prawo do wI)cicnIa tani do Prezesi t1rztdn Ochrony Oiinch Osobow\Uk Ld\ (lina Pam Piii. ze

Ił.tt\YI LInIt tLinycli oohoyycIi Roii/I”iiia ilotyc;”acycLi liarLIsza p,cpy (( )l)0

2. jeIII)ICzelHc Sieć I idawcza U KASIEWICZ — !nstynit W lókLelmiciwa przy1olnina O cia/acyl)) na RiI)i/PLIOLI

oho\ylLizktl IItoIIiIacyjIi\oi \yylljkaI;icyill 1 In. 4 OI)( J w/aIu(Ieii) oo[) I ;ycziiych, Iiónct (lOe

prckaźae LI) łani Linha\YiLl)Cel1Ll W L\YiiLrLl L l)li)flaltl/OIWIII ilI)IUI)I)\%ll)icln i kore /:ilm\yiiLacy

pL)SIedl)IO pOzVSktl lId wykonawcy hit)raceLJo LidzILil W posłepowallio, chy[W le mu ?.s(Osowailie Co I)uijflhi)iU

(1)1)1)7 WYLLiCLCn_ o kioryeii lnowi W iii 4 nL 5 kUlM)

XIX Lita zaIucyiików.

\ilLCI)iOilC Iii/el talU/nIl „i%I1O\\Si nie i,l:iUi C/U Ć Spec\ Iikic1i rstoinnch \kiitinikw Z

I. „KuiIicziiik nr I — \\ 1t\r Lot imiluirza Oter(\.

2. Ziduicuilik nr — W/ol O\yiaLłczeniuI 1) SFIelnhLlIlili \YaiOilkt\W (Idzialn W postcpowanili

3 !iI;ic7Liil np 3 — \kzor t) W!iitlUJeIlihI 11 hrakn Imti(bui\ ito \yyklliCćeIl.L

4 /klłaC(iiLi. mą — lfi!orimMct li lem;:) ;:niliy :;ililiouel

5. 7alicznik nr i — \k yiz wkoim:tnych diist:iw

I, L;iLicun ik nr 6 — Projekt omniowy

i\JAWCLAŁUKA5lEWIU
iNS1YTUT WŁÓKIENNICTWA

p.o. ZASTĘPA DYREKTORA
ych I Inwestycji

IL

L 7 dr Jakub Pietkiewicz

OSIJIW p4y:otowiijaca s1”ecyflkacje Kierow mik Z;iina i;ijaceo
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Ljlijeziiik jr I do siwi lZ/ZP—23o—03!2()

I”ieczeu ()lit ola

()FER[A

zk.oiia v posit 1(l1\ZLlnti (J udzielenie iiiiwiciu.i w ty(3ic przetiriu ))itOfld)liCź.tNJL co O WiflOSci
liiCprzCkfltcZijilCtj \yylaŻulla \V ZIO(\CI) ro\yno\yjrlosc k\YOl ()kici(Jl1\cli IBl pO(I5[ii\Vic art. I List S LisLi\y UZI”
iia tlOSll%yt I”IZCdZ\ tIlelLiCj IBIiyCI1IkLI]Ci.

Nazwa i adrys cif ej-elita

nr Ltkst
. nr cl

. t—mail.
Zamawiający: Sieć Rad iweza I.UKĄSII :\ 1C/ — Insryttil Iókiennictwa, ni llriezinska S. 15.02—103 lód”
I. Otrujt-ny dosLic Pr,.edzy b;iwt-lnianej I00i, tcx 10x1 i-:odii;c Z \yy”Int2.t!yinii .spccyi:k;R słotnychty;tiuiikow LiillIO\ĘitiIi.i IBl II (cpLiOie\CiI \yir1iItk ca:

J
-

t Uli
ILWki 1 ilkciiiIn lcll:losI kt”W,i

I \-.„\ („i[ij”.(il lit ycIi
—J rzcJ za I hacLa hawel li ja na

i 100% tex 30x I r I0 000 ks

L_____ J

2. Olćrujemy niistcpuiiice warunki plttnoc clii oO duty \%\stiIWieflil Llklo,\
3. lunom rcalizauii zamm)wicnhui: „ cliii od zawarcIa urnowy.
4. /uirt-jcsi roulIlc „iwy I adresy wykoiiuiwcow wysiepujuicych w\poIi dc ( w pri jruidku Wykonuiwciiw

yspoII)Ie ub iiuicych SIc O LIdZI(IniC zuIIflO\YiCniuI)

5. Ź\kCCpIIąUIIy proeku tllfl()w otaz wuirticji-. spelnicia sw adc,tiii;i cjkrcic>nc Ireciui specyJ5kitii sioinyuhwarunków ZiIUItIuu cliła.

6. W pI/y)aLlku wyboru IlilsZej olchy, „(ibo%y1II,u1c111y SIC Olom zuiwarc Iii ninoiwy Ilu okreslonych W prOjekcieLIniowy wuirunkuwlj, W Iniejson I Icjininic Wy/iiuic/t)iiyiu przez /iImucWiaJacegO.

7. Owiadcz;imn. rity- ic wypelnmlein olmowimiki nor1muteyjIlc piycwi iziitime w art. I lub :itl. 13 roipoiz:itlzcni:
larlimejciu [ulopejskiceol i Rady (UJ ) 2010/67) z dwa 27 kwietnia 2016 r. W 5J11iIWIC ocimunny Usili)

izydo) eb w zwiuiiku z pnel wuirzanicni danych osobowych i w sprawie swobodnego piyeplywii lak cli
oraz ucllylcIIia LiyTckly\yy 95 46/WI \Vt)t)tC 1501) 1!iyczllyclJ od bitnych dane osobowe

be/JJoh-ednio) Itili pc)sredno poJ?\SkILIclli w celu uiJicsalu;c SIC O udzielenie idcjs”c y;Inlulwenui oraz
za\ylrciul i iC1l1Z1cJi ulilowy 0) Lld!lclchilc z;lrn(yicliia.
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ItISC)\yflC tItl;i „odpis) usub Ul)fliWflio]lyCI1

do ieplczenlatji \V ykonawcy

Oterta nioże być sIIort)dzoIla nn Ibrrnu It rzaeli przyotow an) ch I)rZC1 WyI(OI1lWCę, lecz w formie

spelniijiccj wyilioi spccy(ikacji. NiIe)y doLtczć wszystkie titaczniki WYniłatIc W s[)tC3(ILlCji.

W” 1irz j)I(ikU, Ę(]3 tiL1ciiiik liii (IO(i”Ci\ 413 koitiWCy, n:IlezY iIIpisau TIfl flifli „.fl IŁ” (IOIVCZY”
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Z;iI;icziiik lir: do SIWi bLp—2 36—03 10

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY;

Oswiadczam, że spełn:am warunki udziału w postepowaniu określone przez zamawiającego
w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(rnIcowosc), dnia r.

(podj Iii)

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) Specyfikacj Istotnych
Warunków Zamówienia polegam na zasobach nastepującego/ych podmiotu/ew

w następującym zakresie-

(wsb niac podmiot okreshc odpowiedni krn:-: dl: wsJ ;zzaneqo podmiotu).

(mit”scowoL-), dnia r.

(„podpis)

13



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczarn, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informac;L

ffliŁJ:cowo:;$), dni- r.

(podp;;)

14



Lil;icznik nr 3 do siw”: Ii LI—136—03,10

picci(ka iriny

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

(fflieJ:cowos:), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, ze zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art ustawy Pzp (podać majaca zastosowanie podstawo wykiuczunit spośnid wymienionych w

wŁ 24 wf. I pkt 13-14. Ib-20 ustawy Jednocześnie oświadczam, że w zwiazku z ww. okolicznościa.
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem nastepujace środki naprawcze:

(miuj cooosi:), dnia E

(podpis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuje się w nininjszym postępowaniu, tj:

podć pĆiii nazn ft rw. ade . tak,€ w zw”:ioH: od podmiotu NJp/PUtH KRS”CE, 2GJ nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(tli/ej :coiyo:Ć) dnia r.

(podpr)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do nastepującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami podć

p(ni ncwu/firmę, nctnt, i litu w zl/uznuci od podmiotu: NIP/PLSLL. KRS/C000), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(l-jcow. j, dnia r.

(pucipu;)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mie.j:uwo:;c:). dna r.

(padpi”)
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Zihenuk dii ]\Yt Z ZI”—136—t)3!20

piLe/at ka lilii)”

OŚWIAl)CZFN I E

— wiadct;iiiiy. /e nie n:ilezyniy dii ropy kitpililowe1, o które; iiowt W i?t. 24 ust. I pkt 23 ustawy rawo
CIT Ikibliuznyu[i (1);. tj. z 2015 r. pot. 2164 ze tui.). P. w rozunhleniu ustawy Z (lilia 6 lutC%O 2007 r. o

(iCliRii]iC koiikureuic;i I koiisuuiieiwiw (l)t., U. 72015 r., 1)0/. S4)T

— oWiauic;Iu\ - ze i,aIenn dii aI1Wj :rll;h\ ki:biiiIowc;. (1 Luóiej nowa ze—t. 21 ust. I pkt 2 ustawy
tru\o LaTihT\iiui UIIT)IuC/T1VCI\, tj. niytiiiiienw UstI\y Z (lilki Iti IUIC”iI 2007 r. Ii 0471iOt)iiT kinikureni Ii
kouisuuiieriiów (D;. L. z 2015 r., poz. I CO podtiiiiiiy WyuliIC[Ii()IIC poiuize (ititlezy wdać iiazw i adresy
siedzib)

r
1J. . \zti%yzl (Iirnizt) i .%drc% %ieclIiI)\

pi)IJI1H lusoby liii()waziIIuuiCj (10

11\ Iii tt(1\V1 111(1 W Y ki Ol IWC Y

*
— Ii.Ct)(]pl)\yC(IfliC krL-1ić
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LlcyniL nr5 (k) IZZP—236—03. 20

\\fyk;,/ wykt1fl%flych th3StJ\Y

\k lItOSC [1rJ(((,
Pr;cdiiro[ (ł,)Slt\%Y I)L(a \yyko,,aI,,a odbiorca

I... p- - dos UlWY \\ zł - - -

-

;tiłctyk- wykoIMn”e

Dn każdej <losa wy wymcnk(mcj W wykaze na Ieźy dnl:ęezyć dowody oI rtśiajace. czy dostawy tu ioslaiy

wykonaii W S posob im Ieyyt y

- (tiih ]Ć(”IIQ.( )„ (IIIIiI . f.
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Zalac,nik nr Li do iwz I/iłP—13o—t)3 2<)

Lliiiuw:i nr IZ!LI—236—t)3!2()

!.;iwarl,, w diiiii .2921) n” wyniku poslcpowaui;i O [idzJilti)lc zaiiiówienia piiblicziieso 0:1iIostawc przedzy lkiichicj IuflYCIIli;lIIL”j yikoiiczoiie:w wyboic<n przez %uiil;iwaj:icc1.o otuiiy Wykś,n,iwcy. wtrybie )r/eiir;:L uieOl!I:iflic/oneco (I waIi()cI iiicnr,ski:icz;ii:iuei rinnow;iri(iNci kwot (ikreIonyc;i tapodsawcarL I I tisi, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaitiówień niNicznych (I”ZI”).

Sieć I1;Iiawcz:I LU KĄS I E\y 1(1 — I nst tot WIń kiennictn ;i. z sicd,iba W I idzi adres, i?.— 103 1 .ńtIż. ni.lincz: isk.< 5/l 5) wpisailyiil do icjestiu pizeds:cltioi”cow pion ;idzoiicio lirze? Sad i(ujoiiow ( I;< Lodzi—Srńdmicśc;a W Indii XX Wydkil Gospodarczy KRS 30(1 ntiiueieiu: 0000043804 NIP: Pl :714—000—06—64,IŁe:oii: 000050239
twain it dalij Jiw%:LW ijacYili”, rcpic?cnloWulyni pr/u/:

I ) dr jut. Ioiu:isz C,ajkowskE
— D\rekttn

2) dr Jakub lie<kicw cz
— Z:cicica Dyrckwra Fiynstnuh i Innc;ayuji

. siedzilSi W Nil”
zyiInyiua (lale) „Wykonawua, ruorezent(wanyIll ;: pl/cz

1)

2)

L nioy;t iiw”żkdnia ny!ik p()stipon;nia ci);ti1elLt) przepisy •) tisiiwy Prawo ;inioweii publwznyuli z,diii; 29 slycziua 2004 r. tu.pz.p.). noca kIerei_o wyloniono Wykoitawce.

I. Wykonawca zobowi.tzuje się dost;ircz3u Zail:iwkijacclnLl wyiniciioiie w 2 pkt 2 ilosui przędzy (k;tckiejhawelnianej I00% iex .M)xl żi<itIflit Z \yyliasanianhl specylikaeji isiiinycli waniiikńw za”uuwiefli;i.2. Priewitlyw;iini iiosć do rcalić.tiji
— 10000 kg

I. Wykonawca calizuje zifluwicniti sukresywiiic u okresie trwania [linowy. (3 korynt nowa w * 8.2. Wiclkiis L1<iS[aW Laiii;tWIaj:icy tikresl;, W liirrnic piscmuuj J.wanc< dalej ..aniuwieiieni u;< 4 przedwyifl;i;lnyrn InLet I.;<<< iwiaj;iueco iuiiiiineiii dost;iwy.
3. /amawia piey ni;< prawi) zwiekzyć lub zmnie;s/yć wicikoc dostaw real zowaiiyeh sukcesywnie (I w/iiiniezwluc,”iiw in <bonuje W ykoiiawu.

Wykonawca tloi,ii”ci;i na swoi kosiŁ zaillOwiOIi;i dosl,twe.
2. \Vanink dostawy: loco nlaeażyii 7:imawaacceo. t)J 103 I_Od, tu. I kicz osk,< I/3. DAl” U X)!(I NC( Ell RM 2010).
3. „yk”on;iwe;i z;iwi;idaiiii;t Z;iii.iawi;tjacceo O lunin;uuie dtit;<wy \ Itu”iuut_ pi”innuj (likseiii Joli dro;uc I ckt roui już 0;
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I. l)ot;iiuzouy lr/cdll]oI z;iiIlo\\IeIila lO\Viilii.!fl 0L1110\%iathIc V\Iliii5iIlIt)ill /ilii.I\YlijauC,L) tikic11011y111 \% 2

uhl I tHIileSZ(r 01110W):.

2. t)ostl\ya pO\yIIIILL I))”( 0d110\YiCdfliO t).fliLO\YiIla (>luz pooadać SWiaduuLW() j;ikosui atct, bib OlI)” dokulllulll

pI.Ilu”ierdz4auy poS.l(l:iiu S\SIŁ•iI)I; /;Ipc\YOiul)Ijlk0ui.

Strony LisOiluja, ze cent> I kz przcdzy tkichicj haweliiitiiicj I(IO4Zb tCX 30x1 jtl CLIItL jcdiiOSlk0Wl

licHii. powIckSJoilti (I pod tiuL \„AI.

1, \-ItIk\ intilnu >tui> iulii;i \ytirl(oć biolit> L)nIt)\y\ \yy:iĘ),, . 7 (ło\yilte.

. „iiIl)i\VI0>Cy 11,1(1cl) i otł!)iLiw,itz VĄI z tri” ludtyuiiiciii >r.”ti.my oh<ltuiti/Iflt,tyub XV It-i”:ijii

!;.lIlu\\ J tiCC.tt). ((I/)I f,.yl,I?Iit lIulJi /1 li Jt/”.17ii(i”lł „i;i- 1” .„//ddŁI/dL”L.”() te!” l?!L”

hfrL I

1. Roz.Iiuti.-nic iil1lO\yy il;)SLi)I 7LO(Iiiie 1. Itiuzilti \ytirI(iciti LikI)”ezl>[c zietlIliO\Vill)ycI> (i(iSItl\y \VSk”/.tillti XV

I,ikttirticli \„;\j” y okret,ie jc tr\X:iiu,L Okri..—l0i1\ 1>1 \y X. likttiry irio.si byc pI.”.eS\ ai>c u lortuic

elcktioiiiuyiiu1 iti adres tt—i>ittjł ci.ikiulyQ/ w,I<iJz.iI.

5. Z;iniawLtticy dopiiszeztt zl)iit>i>U Cei)\ ud ostkowuj przedilliotu Uli ćwieiuti w czasie >wanta ulliowy, czuli

koiueuziit.c t.ika „>110>11V XV >tki Z oholiui;ioici, kIć i\el) lUt 2I>O,”iUI I)VIO przewidzieć XV uliwili z,iwarusi

tiliRi\Xy. XX szuttiltiou> XV przyptitikti zuhiiy etn timwta lIetbLSI>let-”() cli> wylworz.ciiia i)izcdittlIti

umowy. Zruitmy w ztikrestc cet>y nie not-a iwtiipic CZtu[ej 111/ fł flt kwtiri,il. I”iursi.tt Zilliahit Clii) illOtt>

iItISttipIć Ml liplywe pierwsz.et-”o kwartalti (it)(lwit>zyW 11Ml tiiuO\X”\ . Lniitiii;i cen”” Jedilosikowuj lic” 1110/t

)(lyXt)XX”it V\\ etilkt)X\ tuj XXariosCL tlIllO\XY t>kiu”.Ioilut X” i1t 2 1II1lt)\X y.

I. Za X%ykorlttnit” tiiuott-y Ztiin”ztijticy zapl.iui przeItyen >Iti konto \kykonawuy wskazane na l:ikttirte

Xv teril>inte dii> od dal\ wyt-.I.lwiclliti aktory L.iiiitinttijucuiiiu.

2. Ltiiritiwitittict- UI1O\ytl/iliti Wykouawct” do \yya.i\yiuliltI lak>u III>,. SXyOjI”t->O lii(lpiSu.

3, W przypitikti \XystiXyieiili pr/cz krjnwczo \kykoillwce 1/iktury w yiltiuie obcuj, l1ItitiMlCi tlokoiiywtiiie

>cdi W PLN w:2. sredujut-w ktiisu NIW z dii poprzedzij,ice/o Uzcil XXyaaX% cni liktory- (:op/s .aX!csjIs(”

ii :a/i”,ioŚc-i ouhajupoehockemiz Ili”Iun>zii”-i tul, ha/uli” li/tMzj.—IzDna :D.ylćmż,- si/”na).

4. W prt” pudLo podiniti przez kii owca> Wykontiw cc CCiIy W olerciu w XX iluuie <>buuj ti wystun unii kikui3 W

(„I N. Wykomiwca dokom juubczuiii XXtiILIk” Ol)Lt”( ni PlN Xvii Siti(Ifli(””!t) kursu NBP z dnia

poprzetlz.tiueio dzieii XyyI,i\yjenii Liktory (anis :o.yIiżIii” zly,”Iii,-!i u” .—tdiiizwo”i od krupi puc/unia mu

s:-:i”Aumunia-i lub ;nduii” >Flaku? „/it:omuI .:os/aiIgt” o/i”Ici).

titiwi nrilwIs7i zostait zawini 1111 uzth.s td.itsIoi>y: s kcet-yty,>jc W Ieiijinie 7 (liii huzic od (hiv i,iwaruiti

umowy, Z ziNIrzu .eniein LISI. 2.

2. Ufil(iXVi W% cisi XV ()?iX”ptdku zdy wano\u piyedinolu 7.tIIT)dWJenII Okresioila W iliIlle)Słkj IiIT1OXX je zostiiiic

zititi izow,iiiii.

3. Przed ojcuje icrni no real zau i umowy omie nasiapic W przypadku iuc wyuzurpinit przez Zamtiwiijticcc.o

wirtosej LlilI(IXyy. I”erniin Lii inoze być prrcdlu”o>y max o I Iniesitic aiiuksum ii zctida stion.

1. 7.tiniwitjiuy Iluiżu (Idsitipiu od illilowy It pOd”.ttiXVic kodcksu cywilncco lub z poniż.zycIi przciii

— XX przypadku >3,(IY d(lSliitZA)n) IOW.Il z.lwwri itidy, XX .5Ju/uu)lIltU”.( j lilii „lCli)itI Jiti ;iincIy okrc.loi>ycI>

w 2 u-1. I niniejszej umowy. Uprawnienie to przysliiujc Zai>itwiijicen>u w ciue,u nhiesiaca od

oąrzyniiiii tlosliwy Itl)) ujiXynuenil \Xtid\” tych wada tys/Iti ni jaw noi>uuj.

w zakresie re.sny iiitspel>iiimut-o swiiduzu>iit W przypidku cdv \k”” koniXyutt nju dotrzyintiu okre\loneto

W umowie turniinu realizacji (lt)staXy buz wyzniczeiui cloditkowugo tcnlni>u spulnieiiia swjadczenit.

Odstipiunie od Umowy ni postawie powyższyul> przyczyn noc ntsIipić W teritijnic do ihiiiti

I . Wykonawca zaplaui na rzecz /.imawitjtieugo kary Umowne W wysokoc

a) IQ war ouj umowy okresionuj w 6 Uca. 2 i>iiiowy za odstt1,cnic przez Zin>ttwitjacuco lii pod”.liwie

* N List. 1 tiIllt)W\ - lub odslipiui>ic li podsttwie przepisów kodeksu uywi Inuco. z pizyczyn lezauyuh

Mi stiuui lic Wykonawcy,

b) 0,2 D/ii wtirlosui (hallu1 zamówionej pailii dostawy za kaidy dzień opó-żiiiui>ia w reiIjziej tej 1)111111

thoiawy, ile wiecuj nit 10 wiltosul Liniowy okreskinuj y 6 ust 2 uiiowy.

20



2. /LS(l7eŻi)ItC LLIr UI(0\IIC OC \%l;e;.n)a k)til)t)\Rd?.iIlIIL)Ci \Yyhu;ia\yty on z, nd.te)i ()uoIliycIi, jeżeli\Yysokuć szkud)” Spti\y(id(iWiiie1 iiaUtiSZLIiiCi]i 11uSt,iIi(\yień OiiIoWiiyCIi prtekroci.y wysokoc zi[rłc2oritjLiry tiiilO\yiiti.

3. !;Ii)uiwkij;Jcy lEi flhlI\Y() do poirnenora kar iii)iWyiiyell 1)01)1/CZ )O11UIICJS/CiliC Silili)” 1C0i/0Lj należilej (10aty
lin jiodtiye olr/yiiiaiiej ud Wyktiiuiwey Liktory ytU.

4. \Vykoii.iiyca poiioi 0(lf)0\yiC(lZOilI1OsU in dzitIaiiie (ist)l) iytcieIi. ktoiyiii pOlVi(I/y y)”kOI1tiiiC iiI1iów enki.. Zinitiuj pod\yykoua\ycy podcła ieahiac; tiiIIO\\”y, inoiliwa bedzie iedyue /1 j1(idi /lii IWiaIaCe:”O.

* II
iila\ylajrcy /isliZeea sobie prawo (10 przepruwidzeina piob teeliiio!oweiiiyeli j)lĄSIiiiiOiLi ziniówieiiia imkilku piniach piodiikcyjiiycli wyiobit (hi;iliwro Ola?. do OLLIW / dnoscI wyrobn linalne.o z karmaIEiafllCiró\” iCcIliiic/Ii\cłl I \%yIilhii1iIIfli /i!ila\\ ieeo.2. /.iiiWwnijaCy „astijee:i sobie niwo do odstipieiiii od umowy w mtm 4 diii od (limy oceny wyrobutinalmiezo. w przypadku ezeb wyrób lnalm\ ile jest zeod,l\ z kola I)irinicIrfl tecbnicZl1\ci iwyilleimlinini /amm(awr4ace.(.

* II
W sprawiuli nieumre:.uhmwaiiychi ilillujiZi Ui)iO\ya 11011 ZistOSu\ylilie przepisy prawa jiOISkiCo. W tyni kodeksucywiliiero pIZpisY U sta\y\ 1 IW O Ziimhiw;efl iuhl cin ub.

12
Spoiy \V\”i)iI lec Z Lii1i()W) ro/zti/yzi sad ii]iUjSC siedziby /iIIlli\ViaiiiC(iO -

13
Zniiany do ((lWOWY ilIOzt I1\U wpro\%%dzmne t\lkk) w Ibromie 5Cfl)l1(J pud ryeulcmu fliewaZnosci Zuiwz,.lediiieiijeiii zasad art. 44 Liiiwy litwo iiiiiio\yiCń PtJt)IICZIIYCII

* 14
Unio t- sporzadzotmo W du ódm jCLi!lOhrZIiliiU\eIi c”zemnpI(irzlL li. J)O jednym dli każdej ze si oli.

ZANIAW IAJĄCY
WYKONAWCA
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