
Sieć Badawcza Łukasiewicz — tnstytiit Wlńkiennirtwa

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Włóknina PES wytworzona metodą igłowania wodnego

Tryb: Przetarg nieograniczony na podstawie ćut. 132-1 39 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Di U. z 2019 r, poz. 2019)

Znak sprawy: IZ/ZP-236-03/21

Łódź, luty 2021 r



Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Włókiennictwa

ol. Orzezińska 5/15

92 103 Łódz, Polska

Lei. 042 61 53 101

Re;on: 000050239

Godz:iy pracy. od pon:edzialku do pGitku, od 7.30 do 15.30.

2. Adre poczty elektronicznej:

3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: wwwiw.lodz.pI

4. Zmiany i wyjaśnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienii bezpośrednio zwiazane Z postępowaniem

o udzielenie zamówienia będą udostępniane na St runie internet owej: http://iw.Iodz.pl/o—

instytucie/za mowienia -publiczne-a ktual n e/

I. Informacje ogólne

1. W postępowaniu ci udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiajacym

Wykonawcami odbywi się elektronicznie przy uzyciu miniPoi talu http: ni3port;lLuzj njJ „ ePUAPu

pod adresem skrzynki: /lW-Lodz/SkrytkaLsp

2. We wszelkie korespondencji związanej z niniejszym postepowaniem Zamawiajacy Wykonawcy posługuja

sie numerem ogłoszenia (rED lub ID postupowania), oraz oznaczeniem postępowania przez !rniwającifl :0:

IZJZP-236-03/2 1

.3. Wykonawca zamierzajacy wziąc udziat w postępowaniu o udzieli”n.e z:1mówii”nz: publicznego, musi posiadać

konto na ePUAP. Wykonawca posiatłajacy konto ni ePUA mi dotęp do formularzy: złożenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wymagania techniczne i orga nizacyjne wysyłania i odbierania dokument ow Elektronicznych, elektronicznych

kopii dokumentów i o”,wiiidczeń oraz informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zo;tiły w

Regulaminu korzyst ania z miniPortalu oraz Rigułiminie iPUAP.

5. Maksymalny rozmiar plikow prneytiinych za posridnic twem dedykowanych formularzy do: z”ozenii, zmany,

wycofania oterty lub wniosku oraz do komunik.icji wynosi lbO MB.

G. a datę przikizan i oferty, owiidc,:enia, o ktorym mowa w art. 125 ust I. Pap. podmiotowych srodkow

dowodowych, przedmiotowych srorlków dowodowych oraz innych informacji, owiadczeń lut, dokumentów,

przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP

7. Identylikator postępowania dla danego postępowania o udzielcnie zimowienia (łostępn sa na Liściu

wszystkich postepowoń na miniPortalu oraz w SWZ.

X. Dokumenty elektron cżni „ osw adr wnia lub „liktron:zne kopii cłokumentow lub o,widczin :kadinta

przez Wykonawcę za posrednictwem Formularzi (10 komunkacji jako zaltczniki. Zamawiajary dopw.zca

rowie: mo:Iwosc sklidania dokumentów elektronicznych, oswiacłczeń lub iii ktroncznyrh kop:

dokumentów lob oswiadrzeń za pomoci poczty elektroniczni j, nit icrt snuJ: zimowienapiw.lod;.pl

9. Sposob sporządzenia dokumentów elektronk znyrh musi hyr zgody wymaganiami określonymi w

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków

komunikacji ilektronkznijwpostępowaniu o udzieliniezamówitnij publicznego lub konkurie(Dz. U. z20.0

poz. 24522 późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn:a 23 grudnia 2020 r. w

spraw podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich mon ządac

zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. 22020 poz. 2415.: poźn. zm.).

to. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami ni: przy uzysu srodków

komunikach elektronicznej, wskazanych w SWZ.

11. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pani/Pan Małgorzata Piotrowska,

Michał Kołakowski email: zamowieniacOiw.lodz.pl
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II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetirgu ni(ol;riniczonego
na podstawie art. 132-139 ustawy z dnia 11 wrzeni.i 2019 r. — Prawo zamówień publkznych (Dz. U. z 1019
r., poz. 2019) [zwanej dalej takźe „pzp”j.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikają Warunków Zamówienia, zwaną dalej SWZ,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartości zamówienia przekracza Lwote okreIoną w ohwieszuen”u Prezea Urzedu Zamowień Pubłicznyh
wyoanym na podstawie art. 3 ur. 1 Pzp.

Dł. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamowienw jest dostawa włókniny PES wytworzonej metoda igtowania wodnego
o parametrach:

1.1 - nasa powierzchniowa 38 -4 :/m
- a[ioc 0,45 - 0,60 mm
- wył rzymalo:.c na rozcil:an wzdlu. 80 N/5 m
— wydłuzenie wzghdne wzdłuzne 10%
szerokoc od 900 mm cło 2000 mm

- lośc: 175 000 kg

1.2 - masa pow trzr hnowa od 30 do 100 g/m

— ooznstatii parametry widu;, kart ki talo; owych dotawcy
ilor V 000 kg

iczna ilośc włókniny PES: 190 000 Iq;

Ttrmn riiiizirji sukci ywnyrh dosliw nii ninze by dłu ;zy nir 4 dni od ealy złoi yamówii -śI.
Do kazdij dostawy nalezy dnirzyc sw”idectwo jakor”/atei luh dukuminl potwwrdzajacy iin-.iidaiie
Sysleimiu Lapewnien a

2. Wykonawci zobowiązany jest zrealizowac zamowienhl na zasadach r warunkac h npisanyc Ii wt wzorze
umowy.

L Kod CPV oraz Nomenklatura Wspolnego Stowniki 7imowień:

39.50.00.00—7 Wyroby włókiennicze.
4. Zimawiajacy nie dopuszcza mozliwości składana oleri zcciowyuh.
5. Zimaw ajary nie dopuszcza mozlwosr ;kłidinia ofert wieantowych.
b. Zamawiajgy nie przewiduje mozliwosci udz!elenle zimowień, o ki oryr.h mowa w art. 214 usi . 1 pkt S.

IV. Termin wykonania zamówienia.

7imawiający wymaga real:zacji zamOwienia w terminie 12 miesięcy lir zic od da:y zawarrI umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach
określonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postrpowaniu.

2. D udzielenie zamowenia mogą ubiegac się Wykonawcy, którzy zgodnaz z art. 57 ustawy PZP



1) nie podlegają wykluczeniu

2) spełniają warunk udziału w postĘpowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

b) uprawniuń do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie okni,Ia wai unku www. zakresie

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

„amnwiaj?cy nie określi warunku w ww. zakreif

3. Wykonawca mo/e w elu potwierdzenia spełnian;i warunków udziału w postępowaniu, w .tosownyc h

sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji lininsuwej lub ekonomiczncj

podmiotów udustępniij1cych zisoby, nitizaleznie od ch,iiakteiu pnawnei,o łączących go z nimi tosunkuw

prawnych.

4. Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawcow wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu

do warunku dotyczącego zdolno:c technicznej lub ziwodowej dupuszczi Liczne spiilnianie warunku przez

Wykonawcow.

5. .imiw”ajicy moze na kizdym etapie posti:powanii, uznh, ze Wykonawci nii posada wymaganych

zdolnoci, jizeli pos:idnk przez Wykonawci; przecznych intircaw, w .zcze;tilnoci zcingi:ownh

zisol mw tec hnicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przid:ięwziecit ospodarcze Wykonawcy mozi

miec negatywny wplyw na realizację zamówienia.

VI. Podstawy wykluczenia

1. Z postepowania o udzielenie zamów eni.i wyklucza ii: Wykuniwuiw, W stosunku do ktorych zachodzi

ktocakolwkk z okolicznosc i wskizinych,

1) wart. 108 ust. 1 Pzp

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 4 Pzp tj.;

z) któi y naruzy ohowrazk: dotyczico płatno u pndatkuw upi. it lub kladek na ubi zp ii zenit 5OIi ( zm

lub zdrowotne, z wyjatkiirn przypadku, ° ktorym mowa w art. 10% ust. 1 pkt 3, chyba ze wykonawci

odpowiedn O przec pływim terminu do .kladin a wnioskow o dopuszczenie dn udziału w potepowaniu

albo przed upływem terminu sklidania ofert dokonał platnosci nalenych podat kow, opłat Iti b składi k na

ubezpieuenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiąźac e porozumienie

w prawie spłaty tych nalez.ności;

b) w stosunku do ktori5,o otwarto likwklacji, u1ioszono upadłot ‚ którego aktywami zarz.jd,.i I kwidator lub

ad, zawad układ z werzydelami, ktoriio dzialalnosc gospodarc.z.i jest zawieszona albo znajduje skon w

inne) t”go rodzaju :ytuacj. wynikajace z pucluhnij proc edury pr::iw dzane w przepisach mi jsci wszc zi,cii

tcy procedury;

2. Wyklurzeno Wykonawcy mo/e nastapc na kaydym ekipie potipowania o udziilinie zimowiinia na okres

wyliczony zgodnie z art. 111 P21).

3. Wykonawca nie podli;a wykluczeniu w oolicznosc,ich okrislonych w art. lOS ust. 1 pkt 1,1,5 ib P71) lub

art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp jczelm udowodni zamawiająci mu, ze spiłnil łacznii przesłanki wskazane w art. 110

ust. 2 Pzp.

4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynnosci, o których mowa w art. 110 ust. 2 Pzp, są

wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu

Wykonawcy. Jeżeli podjęto przez Wykonawcę czynności nk Sa wystarczające do wykazania jego rzntelnosń,

Zamawiajacy wyklucia Wykonawcę.

VII. Oświadczenia i podmiotowe srodki dowodowe w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
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1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie
podłoga wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Przedmiotowe owiadczenio Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamowienit (ESPO), st nuwcego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawuego Komisji (ku) 2016/7
dnia S stycznia 2016 r. ustaniwiijacego standardowy formularz jednolitego curopeskiego dokumentu
zamówien:a. Informacje 7awartt! w [SPD stanowią wstępne polwierdzenie, ze Wykonawca nie podltgi
wykluczeniu oraz spoina warunki udzaiu w postępowaniu.

2. Zamawiający informuje, iz instrukcję wypełnienia [SPD oraz edytowalną wersję formularza ESP[) można
znaleź pod adresem: https://www.uzp.goy.pl/baza-wiedzy/prawo—zamowienpuhlicznych
rej ulaje/prawo—krajowe/jednolity—euroMjski—doku ment—zamowien ia. Zmawiający zaleca wypelnienit
[SPD za pomocą serwisu dostępni go pod adresem: h L tps://tspd.uzp.1 toypl/ W tym celu przyi otowany
przez Zamaw:ające:o Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formige t.xml, stanowiicy
Załacznik nr 2 do SWZ, nalizy zamportowac dn wyzij wymienionego serwsu oraz po epując zitodnit
zamieszczona tam instrukcją wypiZnic elektroniczny formularz [SPD.

3. Zamawiający przed wyborem najkoi zys! n iejszej ofer ty wzywi Wykonawco, któi i to oferta została najwyzi „I
ooniona, do zlozenia w wyznaczonym tei minie, nie krótszym ni: 10 dni, aktualnych na dzień złozenia,
podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt S Pzp, o braku przynale:nosci do te! samej trupy
kapitałowis, w rozumiem U ostawy zdnia 1602.2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów (PzU. z 2020
r. poz. 1076 z pó;n. zm.), z innym Wykonawca, który złozył odrębni ofertę, ofertę częsciowi lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu, albo oświadczenia o przynale:nosci do tej siintj grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potw”i”rdzająrymi przygotowanie oferty, oferiy
częsciowrJ lub wniosku ° dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezaleznie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub Centriilnij Ewidencji i Infoimacji O Działalnoso
Gopodirczij. w zakresie iLtJPQjlst 1Jlkt_?zp, sporządzonych nie wczesnitĄ ni: I rnieiace przed
złozeniem, jezeli odrębne p zepisy wymigaji wpi u do rtpstru lub „widencji;
3) @ wiadczini.i Wykonawcy o aki ualnosc informacji zawartych w owiadrziniu, n którym mowa wart. 125
u!. 1 Pzp w zikreat odnoszcym 5C cło podstaw wykluczona wskazanych W „I rt. 108 u )t. 1 list 3-6 Pzp ort:
10!) ust. 1 pkl 1-wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,
4) Informacji z Krajowego Rejestru ł(arnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art.

108 ut 1_pkt 1,2 4 Pzp sporz )dzoni nit wr ze snu J ni: 6 mit sit cy pni ci ji J złoj nit m
5) Za wi iduzun i a wfaśc i wi „ to naczelni ka u rzĘdu skarbowego potwierdzającej ;o, ze wykon wc i nie za li g i

opłacaniem podatków i opłat, w zakresie ustawy, wystawionego nit wcześn tj n : 3
miesiące przi d ji-go 7łoze”n;em, a w przypadku zalegania z opticiniem podatkow lul i opłat wraz z
zuswiadczenitm zamawajacy zada złozunia dokumentów potwierdzajacych, że odpow:ecnio przed
upływem terminu składania wnioskowi dopusz ztnie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatnosci naleznych podatków lub opłat wraz z odsetkami
lub grzywnami lub zawarł wiązące porozumienie w sprawie spłat tych naleznosci;

6) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Spolecznych lub wiasciwego oddziału regionalnogo lub właściwej placówki terenowej Kasy
Rolniczego uhezpeczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nEc zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakres:e art. 109 ust I pkt 1 ustawy, wystawionego ne
wczesniej niz 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaswiadczenicm albo innym dokumentem zamawiający
żąda złożenia dokumentow potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert
wykonawca dokonał płatności nalcznych składek ni ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiĄząCe poi uzumiene w sprawie spłat tych naleznusci;



4. Jezeli Wykonawca ma siedzibę lub nuejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej l”olskic”i:

1) zamiast dokumentów, o których mowa pkt 3.2) skl,ida dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, ze nie otwarto jego likwidacji,

nie ogłoszono upadlości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł ukladu z wierzycielami.

jego dzialalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się oo w inne tego rodzaju sytuacji

wynikającej z podobnej procedury przewidziane) w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury

wystawione nie wczc”snirj ns”.3 miesiące przed jej 0 zlozeniem.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 .4) skład,i informacje z odpowedniego rejestru, takiego

jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowizny dokument wydany przi”z

właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania — wystawione nie wcześniej ni: G miesięcy przed jego złozeniem.

3) zamiast dokumentów. o ktorych mowa w pkt 3.3) i pkt 3.6) sktada dokument lub dukumenty wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamiii zkania, potwiirdzajice, ze nie naruszył

obowiazków dotyczących płatności podatków, opiat tub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotie

wystawione nie Wc zesniej ni: 3 mie-Uaci” przed ich złozeniem.

5. Jezel w kraju, w ktoiym Wykonawc.i ma sedzibe lub m.ejsce zamiezzk:inia, iii” wydaje siiy riokumentów, o

ktorych mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nic” odnoszą się do wszystkk:h przypadkow wskazinych W

5WZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczene wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego repi ezentacji. lub

ozwiadczenie osoby, ktorej dokument miał dotyc:yc złożone pod przysięga, lub, jeziili w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę- lub in i-jsc e zam es2kania nie na przepisow O oświadr zi”nu pod przysiega, ;t0Ą 001”

przed organem sadowym lob adm;nistracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub

gospndarczei;o, wlasciwym ze względu na siedzibę lub mejsre zamieszkania Wykonawcy. Wymagani

dotyczace terminu wystaweaa dokumentów lub osw,idczen są analogiczne jak w pkt 4.

6. Zamawiajacy nii wzywa dozłozenia podmiotowych środków dowodowych, jeżek moźeji” uzyskać za pomoc-)

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ostawy

dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotów realizujących zadania publir zne (Dz.U.2020.346

.j. z pn,n. zm), o ile Wykoniwc wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiajac e dosti:p do tych

„rodkow, .i takzc wówczas gdy podmotowyrn odkem dowodowym jest oswiadczenie, ktore;o tri-i

odpowiid zakresow- oswadczenia, o którym mowa w art. 125 ot. 1 P:p. Ponadto, Wykonawci na” „ist

zobow;aziny do zlozinia podminnwych srodkow dowodowych, które Zimaw ajacy posiada, ji”zel

Wykonawca wskaże Li” „.rodki oraz potwierdzi ich prawidłowośc i aktualnnsc.

7. W zakresie nc”un”gulowanym ostawą Pzp lub niniejsza SWZ do oświadczeń i dokumentow składanych przez

Wykonawt:ę w postępowaniu, za.t osowanie mają przEpisy rozporzildziilia Ministra Rozwoju, Pracy i

Technologii dnia tj grudnia 2020 r. w sprawie podmioi owych środków dowodowych oraz innych

clokumin 0w lub osw;adczeń, jakich moze :„ldac zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. po. .

zwanym dalcj r.p.ś.d.””) oraz przepisy rozporzadzenia Pri”zc”s,i Rady Ministrow z dnii 30 grudni, 2020 r. W

spriw”e sposobu sporzadzania i przekazywani informacj oraz wymazań technic znyi:h dli dokomiiiR3w

i „lektinną znych oraz scodkow komunikaj • „lyk mn iczni”; w posti:powiniu O ooziib „nie :„imnwii nia

publicznego lob konkur,,ie (OzU. z :t020 r. poz. 2452 zwanym nilu „„r.d.is””)

VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca może w celo potwierdzi”n!a spc”łnani,i warunkow udziału w postępowano „ w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegac na zdolnościach

technicznych lob zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów odostępn ajicych

zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łacz,jcych go z nimi stosunków prawnych.

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w

pkt 1:
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1) Wykonawca, który poleja na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, ze realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególnosci przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobuw na potrzeby realizacji zamówienia lub nny podmotowy rodc”k dowodowy potwierdzający tą
okoliczność;

2) Zamiwiający ocenia, czy udostcpni!ine Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolnok
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalija na wykazanie przez
Wykonawcę spulniania warunków udziału w postępowaniu, a także badz, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
ił) Podmiot, który zobowiązał się do udostepnieniic zasobów, odpowiada solidarnie Wykonawci, który
polega na je:o sytuacji finansowej lub ekonomiczncj, za szkode poniesioną przez Zamaw!ajce;o powstała
wskutek nieudo:tępnien:a tych zasobów, chyba ze za nieudoitepnienie zasobów podmiot ten n i ponos
winy.

4) Je,:el zdolno techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udzrału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Ziiriawiajacy zjda aby Wykonawci w terminie
określonym przi”; Zamawiające o zastąpil ton podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, ::e
imodzielnie spelnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie moze. po upływie terminu składania
ofrt, powoływać sie na zdolnoci oo sytuacje podmiotow udnstepnia:ncych zeoby jezeti na et:ipie
składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w posiępowaniu albo ofert nie polegił on w danym zakresie
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniijacych zasoby.

J. W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
okn ślonych w pkt 2 hedzie dysponował niezbednymi zaohain” w stopniu unwzliwiającym nalezyti
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łaczacy Wykonawcę z tymi podmiotam
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zaobow, .i także w celu wykazania braku wobec tych podmiotow
podstaw do wykluczi nij oraz spi Imania, w zakri siew jakim powoluje sic; ni ich zasoby, wirunkow udzi,tlu
w postępowaniu, Wykonawca:

1) skł,ida wraz z ofertą zobowiązanie innci”,o podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasohow Wykonawcy
zgodnie z Załącznikiem nr U do SWZ;

2) skłcda wraz z otirti Jednolity Luropet k; Dokumen: Zimowienic (ESPD) dotyczący tych podmiolow, W

zakresie wkizanym w Czizci II Sekcji C [SPD (lntormacjc na temat poligan „i n. . zdolnoci innych
podmiotów).

IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy moi.a wspólnie ubiegac sic O udzielenic zamowicnil. W takim przypadku Wykonawcy
utanawiiji pełnomocnika do reprezentnwania ich w postęoowniu albo do reprizentowinia zawarcia
umowy w prawic zamowe”nii publicznego. Pcłnomocnc:wo winno byc załączoni do oł rty w postic
elektronicznej lektronc;nym lub ąFktronwzncj kopi, pi)swicdczonej kwal”tikowanym podpisem
elektronicznym przez notariosza.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia ([SPD) składa kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Ośwadrzrnie to wstępnb potwierdzi spełniane warunkow udztału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia w zakresie, w którym kazdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunkow udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania w tym
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa
kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegijący się o o udzielenie zamowirnia dołączają odpowiednio do ofr”rty
oświadczenie, z którego wynika, ktore dostawy wykonaja poszczegolni wykonawcy.



X. Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom). W takim

przypadku, zgodne z art. 463 Pzp, umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień

kształtujacych prawa obaw azki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących

warunkow wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzytny niz prawa I obowiązki Wykonawcy,

ukształtowane postanowieniami urnowy zawartej miedzy Zamawiającym a Wykonawci.

2. Zam<iwiaicy nie zastrzeja obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kłwzowych częci

zamówieni

3. Zamawiajacy wymaga. aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wyknnawca

wskazał w ofercie czę:.ci zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz padał

(o ile są mu wiadome na tym ttapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4. Powerzenie czesci zamówenia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnoci za nilezyte

wykonanie zamówienia.

Xl. łnformacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń

I dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. W postępowaniu o udzielenie zamowenia komunikacja pomiędzy Zamiwiajacym 3 Wykonawcami w

zczególiiosci składanie o:wiidczeń, wnosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekizywin e

informacj odbywa „e elektroniczne za posredn.ctwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP

oraz udostępnionego przez miniPonal (Formularz do komunikacji,). We wszelkiej konsponrenji

związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający Wykonawcy pos1utują się numerem oiłoszenii (R7P,

TED łub ID postępowania).

2. Zamawiajacy może i uwniez komunikować się z Wykonawcami za pomoca poczty ełektronicznej, emul

?.Pfi! flbijwJrUl/j)ł

3. Wykonawca moze zwrocic się do amawiajacego wnioskiem o wyjasnilnie treści SWZ. Zarniwiająry jest

ubowiazany uczieli( wyjasnień niezwłuunie, jednak nie póniej niż na h dn przed upływem term nu

kłidanii ntert pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści SWZwpłyitł do Zamawajacego nie pozn ej

ni: na 14 dni przed upływem terminu składan a ofert. Jezeł Zimawiijay nie udzieli wyjaśnień w terminie,

o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuza termin składania ofert o uis niezbędny do zapoznania sii:

wszystkich zainteresowanych Wykonawcuw z wyjanieniami niezhi;dnymi do nał zytego przygotowania i

złozeni i ofert.

4. Przedłu”enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie trisci

SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjii.nienie mcci SWZ nie wpłynal w term nit wskazanym w punktu 3,

Zamewiajicy nii ma obowiązku udziiłania wyanrsń SWZ or obowiazku przedłuzenia terminu skłidini

ofert.

5. W uzasidn onych przypadkach Zimiwrijący moze prz d upływem rminu 5kładani i ot eri zmii nic tre

%WZ.

6. W przypadku rozbiezności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a trescią udzielonych odpowiedzi, jako

obowiazujacą nałeży przyjąć treśr. pisma zawicrajacego późnń jze oswiadczenie Zamawiajacogo.

XII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie :jda wn esueni wadium

XIII. Termin związania ofertą.

S



1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu skiadania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, do dnia 07.05.2021 r.

2. W przypadku :dy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o
którym mowa w pkt 1, Zamawiajicy pi zed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do
Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłużenie tel:0 terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuzszy
niz 60 dni.

3. Przedłuzenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 2, wymał ;a złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oswiadczenia o wyra.eniu zgody na przedluzenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy Zamawiający ząda wniesienia wadium, przedłuzenie terminu związania ofertą, o którym
mowa w pkt 2, następuje wraz z przecłłuzenicm okresu wazności wadom albo, jezełi nie jest to mozłiwe, z
wniesieniem nowego wadum na przedłuzony okres związan:a oferta.

xlV. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formułarza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępn€ 0 na ePUAP i udostępnionego i owniez na nimi Portalu

2. Oferta musi hyc sporządzona w języKu połskim, w formie ełektronicznij pod rygorem nitwa:oo:c W

formacie danych: pdt, dor, .docx, .odt (opatrzona kwałfikowaoym podpisem ełektronicznym).
3 W formulaizu oferty Wykonawca powin en podac adres :krzynk ePUAP/ adre rmaił, za pomorą których

prowadzona będzie korespondrncja zwiizIna z postępowan im
4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania ołerty opisany został w ‚„lnstrukcji uzytkownika, dostępnej na

stronb: https://miniportał.uzp.goy.pł/
5 Do przygotowania oferty konieczne jest posiirhto”e przez osobę upowaznioną do repi i”zentowan”t

Wykonawcy kwałifikowane1:o podpisu elektronicznego.
li. Jezełi na ofertę składa się kitka dokumentów, Wykonawca powinien tworzyc folder, do ktcrego przeniesie

wszystłde dokumenty oferty, podpisani kwalifikowanym podpisem ełektronicznym. Następna ten loldi
Wykonawci kompresuje do jednego płiku arc łiiwum zip (bez narławania mu haseł szyfrowania). W
kołejnym kroku Wykonawci zaszyfruje folder zip zawierający dokumenty składajace się na ofertę

7. Funkconałność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dii Wykonawców na miniPortału,
w szi ze: olach danego posł epowinia.

X. Jcz(li dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu srodków komunikacji iłcłtronkznej, zawieraja
intor;ilcJe stinowiłce tajenoci: przedsiębiorstwa w rozumieniu przipisow ustawy .: dn:,i to kw:etnii 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. po;. 191 J z pozo zm.), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tycłi informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku,
wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Zatącznik stanowiący tamemnice przedsiębiorstwa” a
nastcpnie wraz z plikami stanowiacymi jawna czesc nalezy Un plik zaszyfrowac.

„I. Oferta moze zosttc złozona tyłko do upływu terminu :ktadani.i oert.
10 Wykoniwc a moze przed upływem terminu do :klid,in:a ofert wycofar oferte za posridnictwem

„Formul irz do z łozi ni a, zmi . my, wycot mi ni” rty lob wniotu” d osi lilii is :o O ą ePUAP i u dostęp nione ;o
rowniez na miniportiłu. Sposób wycofioic oferty został operny w „łnstt tikcji ozytkownika” dostępnej ni
miniportalu.

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie moze skuteczni dokonać zmiany ani wycofać
złozone oferty

17. Wykonawca moze złozyć tylko jedną ofertę.

13. Tresć oferty musi odpowiadać treści SWZ
14. Ofertę sporządzi się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Judoolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (FSPD), o którym mowa w
Rozdziale VII pkt I SWZ;
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2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu

Zamówienia (ESPU), o których mowa w Rozdziale VIII pkt 3 .1) i 3.2) SWZ (jezeli dotyczy);

3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli

dotyczy).

1”. Ofert) oraz pozostałe oswiadczenia i dokumenty, dla ktorych Zamawiajcy określił wzory w formie

formularzy zamieszĘ zonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zt:odn:€ z tymi wzorami.

Dopuszcza się w ofercie złożenie załaczników opracowanych przez Wykonawco, pod warunkiem, ze będą

one zgodne co do tre,c: z formularzam opracowanymi przez Zamawiającego.

lb. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy

okresloną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej

Wykonawcy, do oferty nalezy dołączyć riokumint pełnomocnictwa, zlozony w postaci elektronicznej,

opatrzony kwalifikowanym podpisem el(ktronic.Lnyrn lub elektronicznej kopii, poświadczonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

17. Oferto, w tymednoliiy Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporzadza sic, pud rygorem niewiznosci,

w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

18. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w czigólności z przygotowaniem i zfozeniem

ofert ponosi Wykonawci składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w

postępowaniu.

19. Dokumenty łub ośwadczeni, o których mowa w rozporzidzenu Mioistri Rozwoju, Pracy Technoloii

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawe pudmotowych rodków dowodowych oraz innych dokumentów ub

oświadczeń, jakich mo.:r żądar zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie

dokumentów, sporządzone w języku obcym są składane wraz tłumaczeniem na język polski.

Xv. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca skkida oferto za pozrednictyem Formolarzi do zlozenia lub wycofani oferty dostopnego na

ePUAP i udostizpnione”o równiiz na miniPortalu. Sposób tozenia oferty opisany zastił w Instrukcji

u;.ytkownika dostępnej ni miniPortilu.

2. Oferto wraz z wymaganymi załącznikami nalezy ztozyc w terminie do dnia 24.02.2021 r. do godz. 10:00.

3. Wykonawca moze złozyć tylko jedną ofertę.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złozoną po terminie skladinii ofert.

S. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomoca Formularza rio złozenia lub wycofinsi oferty n.i „ kranie

sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer nalezy zipisa zachowa . Redzie oo

ootrzibny w raz:e ewentualnego wycolioia oferty.

ł. Wykonawca przed upływi m terminu rIo składania ofert mozi wycofać ofeiti; za posridn ic twem Forinular za

do wycofania oferty dostępnego na i”PUAP I udostępnionego równiez na miniPortalu. Sposób wycofania

olerty został opisany w Instrukcji uzytkownika dostępnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po upływie ti rminu do składana ofert oii „ muzo wywfar zło; unii ofi rty.

XVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.02.2021 r. o godzinie 11:00.

2. Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie internet owej prowadzonego

postopowania inlormacje o kwocie, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówenia.

4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnią na stronie internetowej prowadzonego

posłopowan a iniormacje O

4.1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalnosci

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

4.2. renach lub kosztach zawartych w ofertach.
to



5. W przypadku wystąpienia awarii systemu tileiniormatycznego, która spowoduje brak mozłiwosci olwarcia
ofert w terminie okreiilonym przez Zamawiając ego, olwarc e ofert nastąpi nitzwło znie po usunięciu awarii.

6. Zamawiający poinformuje u zmianie terminu otwarcia olert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania

XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca okreJa cenę rializuji ząmówienij poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym
wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SWZ łącznej c€ny ofertowej brutto za realizacjE) przedmiotu
zamówienia.

J. Liczna cena ofertowa brutto mul uwziedniac wszystkie koszty związine z reilize ją przidmotu
zamówienia zgodni]? z opisem przedmiotu zimowienia oraz wzorem umowy okresionym w niniejszej SIWi

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasdi zaokrąglenii —

ponizij 5 nalezy końcówki; pooliflic, powyze; i rowne 5 naliyy zaokri:l;ć w i:óre)
4. Cena oferty winna byc wyrazona w złotych polskich (PLN). Zamawiający dopuszczą ceni; w wąluce obcej.

Jezeli cena zostanie podani w walucie obci I to Zamawiający w celu oceny zlozonej ofii ty dokona jej
prziliczinia na PLN wedle ndniego kursu NBP na dzien otwarcia ofert.

5. Jezeli zlozona zostanie oferta, którcj wybor prowadziłby do powslania u zamiwiającego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisam o podatku od towarów i usu1: zinlwiljacy w cew oceny tikiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ony podatek od towarowi usług który miałby obowiązek rtizlczyt. zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, inlormuje Zimlwiijcego czy wybór oferty będzie
prowad:ic do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usiugi, których dostawi lub \widr.renii her]zii prow;idzś do jiio powstania, oraz wskazując ich wirtoć
bez kwoty podatku.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag
tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Za oferti; nijkorzy:.tniej.za zo:)tanie uznana oferta ziwierijirą najkorzystniejszy bilans puniKtow
w k ryb ri ich:

- Cena (C)- 60 %
- Termin realizacji sukcesywnych dostaw (Ci)- 40 %

2. Opis kryteriów oceny oli rty.

Po kazdego z kryteriów została przypisani wg a okn loni udziałem procentowym.
Jimawiajacy będz;e oceniił ilementy oferty odpowad?lau kryteriom, przy tzym La:di kryterium
podli gal bedzii ocenie punktowej opar I ej o pOną?j podinez sady przyznawi ni] punktow.
Ogólna ocena oferty bidzie sumą punktow uzyskanych zi poszczegulni kryl iii.

K

Sposób określenia ceny:

A. Cena —C—60%

7 mawiający ze wszystkich tormularzy ofertowych przyjmie wartoic najnzsz CENY otirty jako c do ceny
badanej olerty.

Punktacja za cenę oferty ustalana jest w sposób następujący:

cn

C.---—--—---—--- xlOOpktx6O%

C
gdzie: Cr cena

C — najni zsza cena

1



Ci — cena oferty badanej

B. Termin realizacji sukcesywnych dostawCi—40% będzie punktowany w następujący sposób:

- 1 1 dni od daty złozenia zamówienia 100 pkt

8 14 dni od daty złożenia zamówienia 50 pkt

(Wykonawco w ofercie musi podać konkatnq ilość dni reolizwji zamówienie” np. 9 dni a nie rzedziol np. 8

14 dni)

Ci = ilość punktów x 40%

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszcze;olnych kryterhich będzie liczona z dokłidnoscia do dwoch

miejsc po przecinku. Najwyzsza liczba punktów wyznaczy nijkorzystniejszą ofertę.

4. Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, któno oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom

przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane

kryteria wyboru.

J.,l; n.e będzie mo;na dokonać wybo u oferty najkorzystniejszej ze wzęl du na to, ze dwie iuti więrej ofert

przedstawit taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriuw oceny otert, Zamawiaicy sposród tych ofert

dokona wyboru oferty z nizsza cena. inzeli zostana złozone oferty o takej samej cente, zainawiajicy wezwie

wykonawcow, ktoi zy złozyli te oferty, do zfozenia w terminie oki clonym przez zimiwijącego ofert

iJ odatkowych.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

1 . Zamawiijacy zawrze umowę w spraw e „simowienia publy mego z Wykonawci, które:o oferta zostanie

uznana ze najkorzystniejsza, w terminar h okreslonych w art. 261 Pzp.

Wykonawci berłze zobowiazeny dn podpkania umowy w miejscu i termo e wskazanym l)ez

:amawiajace,o.

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspulnie u We;ajacy h się 1) udzielenie

publicznego kopii umowy regu lujccj wspołprarę tych Wykonawców.

4. Jezeli wykonawci, któn go oli rta została wybrana jako najkorzystniejsze uchyla się od ziwarcia umowy w

sprawie zemowienie publirinego lub niewnosi wymaganeien zabezpieczenia nalezytei,o wykonania umowy,

Ima%”ajecy moze dokonac ponowne 0 badanie i os ny ofert spurnd ofi „rt po:ost: iłych w pu:tepowinia

Wykonawcuw oraz wybrar najkorzystnejszi oterte albo uniewaznic po tepowanie.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamiewhijacy nie wymaga wniesknia zabezpieczenia n leytego wykonania umowy

XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga

od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, sTanowi Załącznik nr 5 do SWZ

XXII. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej.

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jezeli ma łub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz

poniósł lub możn ponieść zkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisow ustawy PZP

przysługują srodki ochrony prawnej jrzewidziane w dziale IX ustawy Pzp.
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2. Środki ochrony prawnej wobec o3łos:snia o :imówmn U oraz SWZ przysłu1uą równie.: Ori:anizac,om

wpisanym na IisLc, o której mowa w art. 169 pkt 15 ustawy [zp craz Rur zil kowi Małych i5riidn ch

Przed sic;b i 00:6w.

3. Odwoła nici przysługuje na:

1) niezgodna 7 przepisami ustawy czynnosc zamawiajacc”i:O, podjętą w posti;powan;u O uclziinw

zamówienia, w tym na projektowane postanowcn:e urnowy;

1) zaniechanie czynnosci W po.ti:oowiriiu ° udzielenie zarnówb”n a, do której zamawiający był obowązany

na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeł)iowadzenia postepowania o udzielenie zamowieniii na podstawie ustawy, mimo że
zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie wnosi sil: cło Prezesa Kb. Odwołujacy przekazuje zamawiz jare mu odwołanie wniesione w formie

eeistronicznej łub w postaci elektronicznej albo kopic tego odwołania, jemu zostilo nnn wniesione w

formie pisem nej przed upływem terminu do wn jesieni i odwołania w ta ki sposobi, aby mógł nn zapuznai:

sic; z jego trecii przed upływem tego terminu. Dnmn iemywa sil;, ze iamawłajiłcy mógł zapoznac: się z trr:sc ii
odwołania przed upływem terminu dojego wnieicnia, jezciłi przekazanie odpowiednio odwołania cłbo jego

koph nastapiło przed upływem terminu do je::o wnicsienia przy wycIu giodkow komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi sic w tcirmini I

[) 10 dni od dnia przekazania nfnrmacji O czynno.ci .imawiijąccgo stannwiłcej podstawę jeg,o wnics:enia,

jezel nfui moja została przekazani przy u.yc u rndkow koinun-karj „ł,tklronii .:nij;

2)15 diii ud dnia przekazania iniorrzEicji O czynnot zam.iwiajacemo st:inoryiącnj podstawę je:o WOlnami,

jezeł ąforma,i zostali przekazana w sposob inny ni: okre.bony w pkl 1.

6. Odwołaniewobic Iren i ogtoszenia wszcmyn.ijaccigo postl;powanieo udzielenie zimowcen:a lub wobec triczi

dokumentów zamnw,cnia wnosi :c w lerminii 10 dn od dna publka ogłoszenia w Dzcinn:ku

Urzędowym UF lub zImiis.rczena dokunieniow z.imow:enii na stroni nterncLowi!j.

7. Odwołanie w przypadkach innw h niż oKn nni W ust. 4 i)wnos 51; w terminie 10 dn od dna, w ktcrym

jiow.r”c;lo lub przy zachowaniu nałe:ylej stirannonci moimi było pow:iii. wiadomo,i. ci nkciłiczno.c.jauł,

stanowiących podstawi; jego wniesienia.

8. Na orzeczenie (bO oraz postanowienie Preze.a KłO stronom oraz urzetriikom postepowania odwoławczn;o

przysługuje skargi do :;zdu Okre;owcgo w Warszawie —sadu Lamowam puhłs :nych.

XXIII. Klauzuła informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

1. Zgodnie z cr1.13 ul. li] rozporzadziiisi ł”ircainintu buropijsłdego i Rady (UE) 1016/679, dnia 17 kwietnia

2016 r. w sjiriwiI ochrcoy osób fi”yc mw h w . wiczku Z przetwarzaniem danych osobowych i w siriwi

swobodnego przepływu tikk h danych owi ur hyłinii dyrektywy 95/46/WE (ogołni rozpnrzaołzenirr ci

ochronie danych) (0.t. Urm. UE L 119104.05.1016, str. 1), dałej R000”, informu1ę, me

1) .cdni n tr.ctorini rani/Pana canych osobuwyr h jit S cc Bidiwr;a Łuka wili — ln:ąytut Wuk inni lwi

Z sied.sb:i w Łodz:, uł. ijrięmiriska 5/15

1) kontaki Z nspiktorcrn Oc hrony cłinyc h jest moA wy riod acłrsni od(aiw.łod,.pł

3) „ani/Pili dani osobowe przetwarzani! bc:d,i ni iorłstiwii art. 6 ul. 1 lit. b) c) ROPO w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie z,imowlen;a pubi cznego

lub W zwiizku ; prawnie uzasadnionym nieosim administratora na podstawe art. (3 ust. 1 :1. fl;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępnona zostan c

dokumenluja postępowania w oparciu o art. 3 oraz art. 96 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. —

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018),

5) Pani/Pana dano osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. I ustawy Pzp, przez okres 4 łat od

dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy pnz.ekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes

administratora.
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6) obowsjzek podania przez Rafia/Pana danych osobowych Liezposrednio Pan /Ptna dotyczi( ych jest

wyrnop.ii”m ustawowym okresionym w przepisach ustawy Pip, związanym z udziałem w postępowaniu

o udzielenie zamówenia publicztie1;o; konsekwenje niepodinia okresionych danych wynikają z ustawy

Pip;

1) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b;da podejmowane w sposub

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

) p05idil „ani/Pam

— na podstawie ari. 15 R000 prawo dostcpu do danych oobowych Pani/Pana dotyczących.

— na lodstawh art. lb RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych oubowyrh

— ni podstawie art. 1% RODO prawo żądania od admioistritora ogran zenia przetwarzania danych

osobowych z zastr”ezeniem przypadkow. o których mowa w art. 1S ur. 2 RODO:

— prawo do wrutisitinia skat pi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ;dy uzna Pani/Pan, ze

pr/i twa r/i nie danych osobowych Pani/Pana dotycz;py h ni rusza przepisy R000,

2. Jednocie lic Zamitwa ą y przy:]om „li O (rizicym na Pani/Palu obowjzku nformacynyrn wynikiiicym

art. 14 RODO wzrilędem osób frzyczny h, ktorych dane prz<ane zostini „amIw”ajacemu w zwkizku

prowadzonym post” Jowanim klórti „imawr;iJjcy po rednio pozyska od wykonawcy bioricco id:: ił w

posteaowiniu chyba ze ma zastosowanie co naimnieJ jedno z wyłiiczen, o ktorych mowa w art. 1.4 ust. 5

RODO.

XXIII. Lista załączników.

ibicznik nr 1 Wzor (ormufarzi ol rty

Załaczoik nr 2 — JEDZ

3. Zalacznik nr 3 — Informacje na temat grupy kaptiowe

4. dcznik nr 4 — oswoi zonie wykonw:y O ikiu;iIrios i rnformuj zawartych w o”wraib zeniu o któryrii

mowa w art. li ust. rp

5. 7: o::”nik nr - Projekt umowy

liii ?Ilii nr — :oal)w Sini, nl, :o pioliotli cło udoit:po nit ni””zbi:dnyn i oio”. WyI.an.:wy

SItĆnADAWczAŁuKA51Ia
INSTYTUT WŁÓKIENNIcTwA

ZASTĘPCA DyREKTORA..

ds ch i InWestycjI

f!
ĄQ) :r:y.”oI)tyująca acyt ;r je . „nn_ni< Z moy hi :0



Identyfikator postcpowanja i klucz publiczny

Identyfikator postępowania - aacl2a43-fccl -40c1-afSB- I GGf24cdSOf8
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Zulacnii L nr I S WZ

Sieć Ridawczi lwkisewicz — Instytut \k IokiCIU]iCIWt

tu I kzc,inska 515

I o.; t_odt

F()IŁNI Ul A IŁZ OFlfl”ly

Ja. 113” I1i1(J podpisani:

(iluil, uiazu”isht,. IaIlowisko!podstŁI\kI oo rcprc!LIltauji) d2ihijac W IIlliCIliti I II;I

IiZl%I yI.on:I\ye) J\\ y”I{ola\ycu)\y \Y )Izy1%I(tktl \)„ Ou1:I\YCOW \YSJ1t”IIIiC iI!liciajdcych Sit: O tUkielcilie

2I I1I(1\yIL”,IIH)

;\d:cs

KI (( )N

Nil” .

L I)ieiajc sit o udzielenie zamówienia puI)IiCZJIego na:

\\ IOkVIiii ris W\IUOIZOULJ Octodi.: Iiiiow:;Iu)w \OUI1ULa)

Cewi ot2rty:

1.1 ( )Icrnjtioy \\„ kii:tic PiS \y\1OI”OIIi Iwto la :lo%:unii \yOLIIII”(.I zodune / \%yI11iti.tI1::I!1Ii

5\\Y/ t,kretinyuni w oidźwlc Iii. . .1

— (cuu jedtiostkowi uwito x 175 000 kg + .... % VAT =

I 2 ( Mu II)LI11\ \yiOkIluII 1”! S iwoiioui nitiod .low tu I WO(IIlL_() !„O(JIlIt / li I.— tUI tint

S\VZ okieIoiiynui \ niitliak III. I. I .1

— CuIiajcdIiost\y;tiie”to 15000 k + .... % VAT

1 itCZfl Ii CCII II oferty wynosi

)

2. „[cni iii wyk ()ilaIiid sukce%ywn t 12 nhiesiycy. [cz ic od daty z;iwarc:i tli OOWV

3. ()kiujciiiy tcnuin rcalLtc;i zauunwic!1w (W dniach)

(WoIlIzIyLa W ofnzi nIUNI j)Q(/rh Aonkr!ni, i/U\i chI; ra1rmj; :amuwhnic np. 9 dni ci nie jn:ect id

J//i. N—ii dni)

4. ()i,oIcjiini/y j /au1iier”:iily/ lit JaiIlicI/a;11y powiti/yc realizacje uihit1UiacVUI1 C/tCi zilluowicnia

pxhyykoIlaycouii (Ii/iyiifr:tb;a s/r \/ic)
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IH CLuC Zatiluwkuil, kŁoni \4ykcmawci ZailiicrZa Naźwa 1niclwykoiiawcy IL po „(Y/yt (li) n alizacji prZcZpi)dw)koli;iwcc

H
1 /arcJu.irow;lne Yi.17.Wy I tdrCV \%ykoliawuou \V\ itptliac\(I1 wpoI nic ( puypadkit \k!.yfl)ihiwUL)w V S)0Ili W

tibkt,aj;icycli .it o tidiieiiiitt ź.IIIIOWIC!iia).

6. Wykonawcy wpoIiiic ul cya)acy at. o Lid/Felerne ź.amówieiiia (je.”cli d(tl\cyy)

O\\\ IĄI)( li Nil. WYKON AW(ÓW %%Sl” LNU (;UIUA;.u.\(YcIl SIL O i;DZIIĄIlNIL
ZA\”JÓWI EN JA K I ADAN E NA l”OJ)STAWI E jarl. II” wŁ 4 wlziwy i”zp. jako Wykonawcy
LiIiJL!lJFiCy sii. \\poIiuc (I titizielcti,t „llflo\ylcilI;l. ().WlFldc7Flłti, Li.

1)
. „.V,. ni

Hiko,z,itć ii 7TLlli71lt Ii Sti.JiUtUCC tiILlJ
1;

(VrwJ
IJtL mu lii), zlealI/uji. iiFlIepujacc iisluui

7. Akci.ptuetity iroiekl LIIIIOWV. unii warunki peItiieflla .wi.dczeiu;i tnse:litiic tre%u SW!.

8. W priyp;:ćku w\I)oni ib/u tilLli% „nliOflia/tltli)\ :t (Iti LFIW:truia titiRiWe Ii;: (ikieI(i.i\cIi W
umowy arunkaeIi, W liliuJSUII I erininic Vy/il;luLoilyfll przez Viii iWH9acuaO.

u) WSZE LKĄ KORESPO NDIN( J Ę W Sprawie liii ICISZCiZO posteiHiwania i.ilczy kicrt.iwau flFi e.i.lLIl
J )i liż \.J\ cli di

— /i P l\TL.d iCi\yuiii ulCu\ko\\into :tiiiiIlI;il/l ulolcplieo na L”(_i\ „1.. :1) 1 __i.LJJ
aul aaimn .rzyiki: /t\4—Lodt SkiyikaESI”.

— udosiclinioiiua,o liZeL ininiPortil llttpsJ/minipoltaI.uzp.Ęoy.pl Ł HuimmnularZ tlo Loniunikit. II).

I U Xl”

—i Ii I

nr cl.

10. Osw[;,dczTIumay ze WV[)cIILiIutfl tthow”aiki smorm1i;cyim1c )i1uwidłiwie wart. 13 nb ait. 1r1iocit
i”trlinitiiii I tżit)J)tjSi”H) i I(aily Ut ) .0ht/i\?) diwi :7 kw icliirt Miło r. W 8J)r;lwi ou)iroiiy osib
t:zyc;imyeli W zWit/ku z przciwirzaiien ufanyu li usobtiwyuli i W SJlFWC W0bodiiCt) )r/Cp13WLt takich
(laityuIi orli tiuliyiumiia dyrektywy t)/j/\ĄJ. wobuu )Stib lćyyctriyuli, ud hit”ryuIi uktiru OMIJICIWC huyinurcdnio
Łub poret.lyopiiyuhtIui W celu ubrec, net sEc ti ti(t/:Ului1 t_tiItJujS7uZO „;IalttwlunF.i Lir..” Ziw.i:ui:i I ruih;.tuj
iirii(iyy I iidzu:Iemiiu: ziiiin\VitmilFL.

/zIIic/mrikaItridi.”!rtrlicjcLllcI [V 1”

2

3

IIncJci.iWtbc i dala (kwiIflk.”w;miy podpm WykonawcyJW/ykonawcow)
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/W”u,n:k nr 3 \\ 1.

p IuC/i ki my

OŚWIADCZI:NII

— (i\yiadcz.iiUV. /C lic IiOItżU]fl ib irtipy kipitalowti. O I{(Oiti iflQWń \ lit. 24 ni. pkt 2 U.Z.i\yy ht\Ę()

/ lilitiWiCi I”tiblicinch t[i”.. (J. 201 i. poz. 11o—i zu vii.). M. U rt),uiuiciIii ui uy ;: di: U nic 0200b

O oclii”onic konkui”eiicji i ktiiistiiiiciitów (tj. z diiii 22 iiiija :020 . Dz. U z_1020. poz O7or

— (1WhltiUflhIfly_ ;„tt wiIcyniy do tuj S;,lIlCj :.nl1i\ ka1iit,titiwuj. kiij Iflt”fld W tit. 24 0.—1. I pt 2 u.t iwy

IraUo /WPOUięIt I”ubljc;nych 1;. W rtlYlliflicIlitl tti:;\\ illit 16 Itito 2007 r. o t>iliroiiie ko:iktireiicj

koiiuiiiciitów (1;. „.dnij 22 0:1012020 t.. Dz. U. z202() i. poz 076), Cl) poditioty W\ Ii]iCr1iOl)C ponh/.t (milczy

pod:ic mizy I idicsy stci]yib)

Lj,. „i:lj.l%:t (linon) Adres siediihy

H
I

LL

r.

)(iU)IS l)Ol)\ I )O\YiłTl:0Ilcj (bi)

ruori KL I1OWJ)H:l wyFt.tii.iwi y

*
— j:eodoo\yiccbIic „krciii_

DOKuMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAW1AJĄCEC
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!;iLic,iih n 4 SW!

Oświadczenie Wykonawcy

o aktuu I ności n lormauj i zawartych w osw iadczcni u. O klóry!u I nowa w art. I 25 usi I I pzl)
Oświudczenic Wykonaycy skiadane na patrick Ixstcpowania O u(Iziclcnic zamówienia

uhli CZflCLi() I)n.

WIókn ma P i:s wytworzona niciodą iglowan ia wodnego

Oswiadcz;nu że informacje zaw”arte w oswndczenIU, o którym 110W a W art. I 25 ust. I P7.1)

W ukresie diisy.acym sic do podsLw ykkiczena. wskazanych wart. OS ust I pkt 3—6 Pip

oraz w art. I tY) ust. I pkt I Pip Są aktualne! nieakhtaInc*.

M)Łl)i5 osoby iipowa,”nionq do
!cnre/c!1l owari ni wykonawcy

*.nicp(rJcI.)nit skre,Iic

IX)Kt.MENTSK1AI)ANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
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/alac,nk nr 5 S\.\ /

l”roj ckI U mowy
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I udu XX W\dzi;li Gospodarczy KRS pod nuniciein: ()000853828, Xli”: PL 724—000—o(—4, kcon: 001)050239

/W.ill\Ifl tlalej ..L:iinay iic”,ii „ l(p!ezentt)\aIl\ li pic.”:

2)

Z SjCdLi(iJ W 1”:

zyanyn a kiltu „.\Vyhoii;t\yc,j. eplezeilto\\.illyIli

1)

!.Jnlt)\Y,l IW tIi.tIilia \yyilik poslepo\yaiua pI()\%.idzoI)e”.o \y tryhiie przctar,u ite()”r1iItCzOIIt() lii art. 132— I IQ

nst,l\yy z dnia II .1)9.2011) r. —
prawo z:inioien pthIcziych), iiocii kióreto wyioniono Wykoitawce.

/Iilla\\htjac\ iiadczt,će je.t (In/vii) przeds ebiorca n iOuLiilliciiIIJ LSIaW\- z dnia 8 1i;rca 20! 3 r. (I

przeciwdzianti l)adil)ierl\I1l Ot)Zi1ICi1iOfli W ii;li)s;lkcjaeil LIfliIIOWyeh u. j. Dz. L. z .N) l r. I 8 z po.”).

„i

*2

Wykonawca /.(ihOWa/tIe St (I(taiC/YC iikcestwiiit 2 in nyaiiittii)ti wyiluesliorii w 2 pkt 2 ilosci

wlokniny I”LS wylworzoiitj metoda i2Iowaniim wndnt*.o parammiIsmcim:

1.1 — (ImaNa powicrzcli (I owa .38 ± 4 g/in2

— trtibość 0,45 + 0,60 mmmmn

— w”ytriyiiiałoć iii rozciaĘanie wzdIIlz 80 \/5 cni

— w ydlukimie ii zlcd,ic wzdłużne 1(1%

— szcrtikc,c od 900 mm (10 2 000 111111

1.2 — ni:ms:i Iwwier;cliniow:i imI 3(1 do 1(1(1 t/iiI

—pozos(iie jmaniine(ry %ycdlLI kart k:ti:iioowycIm tIONI:lWcy

2. „r,:eydyw:mum losu waikijmy okresloiicj w 2 pkt I

1.1 - 175 000 kiĘ.

1.2 — 15000
3

I. \kykomLiWea rtmIiZ1.jc a(fl”I( (lit stikcesyuiit \e likr(.It in lll.i )lfllOWV. o ktory:n miow.. W X.

2. \yjelkosc dostaw Z:lii;mwl:i);icy okres1a W orwie piscliiilr) •„yiiej (filuj ..flhfll\%LtiiLiO 5 (IlU „teŁ

wyIna.soIymn przez /amawlajacue,o itmmniileln (khtlwY.

3. ZnĄajacy mima prawo zwiekszyu lub ZnmlliejSZ\ ć \keIkoei dostaw realizowanych sukcesywide o czyim

niez\y!oezjmie in!brmiitije Wyktmnaycr.

\Vykoiunyca (!t)stsrCt;l la swoj LOS.”) Ź:IIlloWi(1i1:m tlost:twe.

2. Waruimki dostawy: loco m:ie:lzyn Z:llIIawuljaueĘo, 92—101 Lt”dz ni. Ximie,”iia .5, [JA!” !.ODZ (!MCOTI [(MX

2010).

Wykonawca zawiadtiiia Zaniaw.i;iceeo O Leromimie dostawy w !bnmmk pisei)ne (Likseiii Iii!) lImita

elekt rum e un i).

2.0



I. t)o,niiciiun pi/CdiiHt)i /ililt)\yCi1ia pl)\yiIliefl odpouiahic \V llil”.iniOIil ZiIi1,l\%ilincco okrt”iioiniii \V 2
pkt I iii IB ti Sit) LI UnU N

2. I)wa.tw.i powlilila być od1lu\y,tdIlltl oniakowa,ia orli pndadac swi;,dce(wo ikuscisucst. lub iun dokut,iciit
poiwierdzajacy posiadanie systemu /apeU nieniaj;ikoci.

I 6
I. Srrony usiaIaa. je celi;, I L. nińkijiny PLS nytwi,rznliej metoda hn%anii wodiieizii jest c”o;t

ediioslkow ;i iii.Ito:

— wlókniii, ti iiamcir.th ouresloiiycb w 2 kt I ppkl I J
— wlukni,ii O pirneireli okresloiycli w 2 pkt I pjikt 1.2 —

2. Mksy,n;li,;i noiii,”,Iii;, wtiluśe brutto umowy wyoos il (s!owiiic:

3. !;lIitlWii9ieV „„lciy j oilpitiwauii \„Al z tl\%/:iie(ili!eliitIi przepist”w O)OW:I/tJ)c\ cl] w kniu
Zl,\e.j,een. Z,sj;,.y .ijshJmJJt uw,n;1m U /„i/hh/Aił cI,” IIl/aohn,tm y%tIilczjet” itd”? p;.

li izm t1 1)

4. Rozliczenie umowy I islipi zgodnie Y liczni WilCtO.%CIi taktycznie zre,lizow;inyc)i dsi;,w wsk;zina w
L,ktuiicli VAT w ukresie ej (rw;inia t,krcślonyrii w 8.

. Fkiury iiius;i hyc pl/e;yI.ile y ItirIne tIukirunitznej ni des e—ni,,1 ekiury: iW lutu_pt
mi. Lni;iyiajit duptiszcza ulu Ue CCI1Y ItttIiOStko\Yei )[ze(liUioiti Z II ]tflVltiiiii W czsEe (rwaiu;i (liliOWy. czub

konccznn,,ć liLie3 zIm%ialiy wy,mik;i z uLoI,czmc,, kmui)ctm nie intyni bym przewidzieć w chwili Ziwinia
umoWy. W zczegoliosci W przypadku znuinaiuy ccii SOCOWCI niezbedneco (10 wylWorzenil przediuinotii
UiiiOWy. laminy w uL rusie ceny nic nioi nistapić czccicj iii ciz mi kwintal. l”ierwszi żniiiiiii celi)” mioże
iniapić ilu (ifllY\Yie )icrwszeLw kw;irtilu <ibow iy%;iiiri liniowy. Jmii”it Ceny jtdiinstkowci iii „lUte
powodowit zwitksitii,i cI:Kowihj war(()ci ui,,owy okrciunc, w b :iki 2 tiiiiuwy

/i wykonanie lllliOU”y /il]iaWii)icy zipLici przcltweiui ni koniu WyLo,i;iwey \V1;izalie na aklin ze
\ (cn ninie 3<) cln ud dny wystawieni ;tktun Zauu;iwiaactinin.

2. Zmniwiajicy Lipuwn>iuim \kykt”iiawee do wysi;iw cni;, Liku iv ucz swuegu jumidpisu.
J. W nrzyp.idk[ \%\si;i\y unia ur/uj krajowejn Wykoiu:iwcc Ikniry V. \yiltICiu ohtti. patihuNt; (IOkuliiyU,iie ki!,

w „l_N siullimego korsu NBP;” dnia utunuiycd;”;iLiceco utleń wiiwit—iihi fiLmy (:c;pt ZOSIDh zisuhhźJi U
:„i/t IIi )(t/IuIf ;„0bit „lub tIatcuńtii tu,” l(,h/lifl IUJUA;/ :tt:”Ih” :Edchihie i/;i:).

4. W mrzz itttku imodania )i/e/ L r 0 Vego Wykonaw cc cciiy W olcrcic w w;iluc,c obcej i wyat;iwiciii; fakt LII)” W

PLN, Wykoiii\yci dokowi przcliczcii1 wittily obcej iia [IN wu srednieco kursu Nut” z dnia 3mtu1lrzcdz;9aeenzci
ujziemi \YyLIWieIiil iiktiiiy (Je/lit OShzhhn, htzJol/ /i ii ;:u/,judc „ktXrtW? („(„(/IO,LIh/ći 1! i/Ę)hlthiiś I lIt/l ii(i/?uil”

i laAńj J/,‚:ru,cz :„„.%nh”u, U/ilu).

*8
I. Uiiuuw, nliiicjSZ.i zuisijhi .niw,l;, im c/L. iikrciuuny sukcesywnie W ternmi,,unc 12 micsicy. liczac (Iii tLny

zawarci umowy, z i;isrrzczci]iclui Lii. 2.
2. Liniowi wyuiisl W 1iizypidku, ctIy \yiriKlsc przedinituiLl Z;iIiIOWieilia iikresloii;i W iii! cjsic3 tiiiiiIWie /Os[miiki

;;„iu\yani.

J. Iruedliiztic terlUiilti realizacji (liuioWN liki/c uaslipic W lr!YiiidLu uje wyc”crpaaii mI/ii /ioiwa,cuz,”
w;uioc 011(1Y. ernlmn Ici] I!iO/L byt przcuila/oIIy iilx (10 Iil—cy un,eKelml 1 li0”.

4. Z;imu;iwiajacy iwie odstipić od uinmowy na podst;iwie kodeksu cywr I,iego lub Z pc”i”izszycii przyezyn:

w przypadku gdy dostarcuny lawir zawieri wady. W szczegńtiuiJc nic spelniu pranietrów okreiioiych

w 2 ust. I niniejszej umowy. Upm[wiiieuie 10 )iriyUugLJje /alilawi;iIieelulu W ci;iguI in,csiac;l iii!

OIr/YrflaIIi;l (kilunyy hum uJL%yI]icflhit \Y;idy jczehi yudi ly\sila Ilu jlY /Iiicj

W iikresie rczty n;e1meinioIIeuo awiadczc;uii W przypadku edy Wykonawca im ii (loirzya]Lijc Lukrel0lleu()
W tiIiiOU II” ICIfl]mnLl re;iliiicii (kustuw bez \V)”JilzuCJcnlL uIout:ikoweo Icrniimiii .\lielnieiliii Winilu/tilit chyb;
„e. Lipilinicmnc iitstapi Z przyczyn niezawi noiiyclu przez Wyko awcc.
()dstapiem ic od liniowy ii put;iwic powyszye li przyczyn iuoe Ililsiapić w merimijrile do diui;u JO.O$.2012r.

2



9

Wykonawca „aplaci iui rice! 7iuaw”ajacc.o kary tililowlic wyoLosci:

a) 10 °i warlose tiiuowy okreIoiitj w 6 ust. 2 umowy za odsiapienic przez Zaii iwiaacco in podstawie

K tist. 4 tIi]1OWV, liii) I)(Istapieille na podstawie pliepisow kodeksu cywilneuo. z przyczyn Ieźiteyeh po

stnitte Wykoitawey.

Li) 0.2 Wartosci (lilnC jJtllflflVIol)Ci I1trtli dostiwy „i ka,”dy dz”cit o;óżn:cni realizacji tel partii dosiiu

lic \yitUe nz 10 \VarlOSci ul1)Ot\\ okresloiit-i (I LISI. 2 timow -

2. Zastrzeżone kaR Ilitiowite nic w laczia odpow.edzi;iliio-ei \\ykou;iwey im zasidaeb oólnycli, leżeli

\yysOkOC sikody 5110\yOdo\yaIlej lHiLIS!.(iHCl1l I)OstaIIoi\1iCIi ull1u\yllyeIl prickioeiy tyysokosć isti”eżoiitj

kar\ u!ilowiic.

3. .lezna wysokoc kar uti”owiiycli nie noże przekriczac kwoty \\yIilarodzenHL o którym mowa w 6 ust. 2

LIII IOWy.

4. „ari;it%iaiae\ uhl l)r\0 1 litr;eitlli kai tiiIiot;it CII popi „ez j1OIIIIII(isiei)IL 5111)1V piCI)lezIIei l)aIe”lIe lo

ipl;ii na )L)diIVk on zynlilIuj od \V”koiiawcy laktun. VAT.

5. \k ykonatc;i 101105: tid >tiu edzi.iliio,c za dzilkiiHc osob Ir/eceiL Ltorynl lO\ erR W\ koiiaiie !iIUO”\ carl.

II)

ZLlwlw ajacY łastlje:ii sobie piiw0 do przeprO\LidzuIIi 1)101) IcclIIl0l0Ee7ilycl1 przecIllIoltl zW11O\YttI1ii na

kilku l)tiiiaell piodiikcyinycli wyiobLi lJIlallle,L0 Ola? do oceny L:()diI0Sci wyrobu twalne.ti L kalhL p:iiaiiiclrów

tehniczi cl) i wyimipanailil ZIll)EIwljiiCeso.

2. Z;lmlwiaj)cy zistrzet sobie 1lra\Yo (Itl tdstapieiua od iiII)0\YY w uiati 7 dni otl daty oceny wyrobti itaIne:o.

W priypadko cicH t\\ rob ;IlalIl\ lic jest „:odu\ / kaili p:tr.iiilclron leCIliliell\Cl}

j „ . ll:l:sl.iiii jalnit\y:aIauc:_ro.

IŁ

\\ spriw(Ich hit 000lilowafl3c:l RliejS! lIln0VI LaslosO\\hllic N(Cpis} t 5i) J thl I I wr:”eni;i 2011?

r „r,two fllri)(i tli puhlw”iiyult (1),. L z0 JQ po t) I z pożn. nil.) oraz przepisy ustawy ź. dwa 2 kwieatia

1961 Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 r., poz. 1740 z póżu. iw.)

12

KjloIy yyiiikajate Iillli)ty ii,”sjrzyi aLI illitIsci) sietj,iIw Zl\yi)Iacc:40.

13

Lin „l.\ do t.!Ilt)tV\ lUOe.I i\ć wpowtlz.nc l\ Lo W „Oriiiie )HeI)l1t4 10(1 iy:Oreill litwa/nose].

„4

I.Illio\ye spoiy:idzono W LI\yOCĘ1 jedllobrzil)iacVeh e:4zcnlplarzai.I]. po ednyni dla k.izdtj ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

22



Zalacznik lir 6 do S\k J

Zobowi1zanic iiinco podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

(iiiiic Il1li\yKkO 1(111 1az%a p0d111101[I)

(;„dic- podin;o[i)

(te!. e—owi!)

Stosownie (10 aii. 11% list. 3 ustawy Z dnia II wrzesnia 21)19 r— I „niwo zamówień pii hucznych,
zo bowiazuj ę SI% (10 0(1(11111 III (1<) chys pozycji ii i rzecz wy koiiawcy tj.

(i1atwl W\kOIlaWUy) IlIcthLdllyLIl Z;4)t)OW w z;ikieie:

@kie (L(ILil!i I1l1CL() RX!ii%Otu !37Y \y\kOnyW,lliIi łl111OVyuIHl.

(ł]lteły )odiU okit I1l liki Zll)[1 be(Iii(. ud )StCjiIliOIly)

(kiLt

„o(iH R)(:llht)h, I

DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OflRTĄ UeeH ulotyciy)
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