
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

I{enowacja pokn”eia dachu budynku biurowego Instytutu Wlókienniehya w Łodzi
przy ul. Brzczińskicj 5/15

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. X ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KIUZP-236-31/l 8

Łódź, dnia OSi O.201X
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I. Nazy:i ([irina) oraz adres zatIulwktjaceLt>

I ust ytut WIoL iennietw

itl. I lrzLzłńskzi 5/15

02—103 Lódź.

(cl. 042 61—63—103

kiks. : 042 67)-26-3S

ReLoil: 00005023)

VAT Ul:: PL 724—t)00—0t—6I

Godziny pacy: otl poniedzialkit do piiikti. od 7.30 do 15.30.

II. I”ryb iidzieleiiia zII11f)%yieIIia.

I. Niniejsze postepowanie prowadzone es! w tiyhie pr7etirLu flieOranic/Ot1C.!O Ul podstztyie tri. t) n;tsl.
iitawy Z tInta 2 stycznia 2004 r. I”i”awo Zamowien Publicznych zwanej ilakj „.uslawa IVP”,

2. W zakresie nieureLulowailylu niniejsri pecyflkacja Istotnych Warunków flit owienia, zwana dalej
„„SIWE”, /asIoSOwat)ic in;ij;i prł.upisy tisl.twy PZl”.

3. Wartości zamówieni;t nic prt.ckracza nnynowlrtosei kwoty określonej w przepisach wykonawczych
wyil;inych na pt)(lstaU”ic art. I ust. 8 ustLwy P/P.

lii. Opis przedntiotti z;,rIIówiciti;l.

l”rzudniioten zaitló\yiinI:i jest reltilwacja CZCi (litcilil hiidyttku hiurowciw O powierzchni 307 iti2 w

osiach t—5 ti pontoc tecItiioloii beLspoinowej membranowej.

\Ykoiiawca w ko.ztorysie olcrtowyiu sporzadzonym na podstawit” zalaczt,nych do SIWZ przedntianiw,

j”(ła nazwy. typu jlaI”imuLrow tccI)tiiczlwcl) jiokryeia dachu W tecluu)lo 1 bczspoinowcj meinhraiiowcj

\Yzelk le tiaz,wy wlasne. Wskaz4tue marki. nazwy producenta. zaaki towarowe. pateiiiy. pociii „dzeitw,

produktów i nbttcrialo\% piywolai:e w Dokumentacji Proickiowej oraz w Spee\ flk:tcji Technicznej

Wykonania i O(thiOILI Robot liudowalitych z;tinówienia sIuta LtsłaleI]:Lt pożaduieo sta:idardti wykonana i

określetiw \VISCiWI)SC i wyluowiw technicznych „zalozon) ch w dokiiiuentacj technicznej. I )opuszcza sic

urz,:idz.cnia i natcriiily ri”wnowazilc to/umiane j;Lko urzadz,eniarnaterialy wykonane przez (IowoIiIychI

p”oducenió\\ przy inc howani u identyczn ch lub lepszych iaraiuetrow techiUczii\ ch j walorow u?ykowycli

oraz w pelo kompaIybiInuh z reszta nizadzen pod warunkiem. iż tenua tnie te”, litu wlaciWOści

iechnicnw oraz na etapie rcaliz,.icjt iizyska;a tkeepacje Zania iajaueto.

!aleea sic. iby \\ ykoiiawca dokonał wiz Ioka!ne;. Wizpi lokalni przeprowadzona jest ta koszz wlaiiy

W kotiawcy. Wizji nalez\ dokontu w tibecnoset pr:tc0w11lt l,i,ayintu W lók W Hi1iCt % i W I tulu.

„odzinach X.00—14.00. j)() uprzednim ui)Riflicnhtt telek)IiiL”/ttyln (12) M Ó3 285. \Vizja lokalna mozltua jet

u cionehi 11.10 —12.10.201 Nr

Wykioiiwc.i udzieli waralicj i na rol)oty dekarskie w Ieclijioloii hezwoinow ej nienibrauowej na okres

tuk krótszy niż 120 micskcy hccz(Iny od dnia odbioru knńcnwcw..

2. Wykoiiiwc:t zobo tazany ci zrealizować z:ttiiowieiiic na z,tsad,tcli i wtittsikacli opki,iycli we uzorze
titiio\yy t:tiiLiuYrtcyiii ):iI:eż”iiilś iir7 do Nl\\z”.

3. Y, 3iOltt\” ilouyiiik Lamo yieó (IV

45260000—7 Roboty w z:ikte,ie wykoitywaiuia pokryc i konstrukcji dachowych inne podobie i(iIot\
specj ali styeze

452o! 210—Y wykonatne pokrć dicitowyelm

4. /aitmawmajacy” iii<.” dOpLLS;c,;I iiozliwmici składania ulen cz.eśeiowycli.

5. ZaflUlWIJc ulic dopuszcza iio2liwiiei składania tulenI wariantowych.

6. Zanitwiajacy nie priewidtijc itiozłiwośe: udzielenie zati:ówień, o których i2itiwa wart. 67 ust. I pkt 6.
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1%”. lerutin wykoiinni;i zamówienia.

Termin re:Lllz;icji wtiowy — do dnia 1512.2018 r.

V. Warunki udziału w postypowaniml.

I . O tidzeleiiie fltil)ówiCnHt tUi „ga ibictić sic Wykoii:iwey. ktorzy.

I ) inc podlegaja wyKItit/eiliIi:

2) spulniaj4 IynI”IiiIIŚI ii<liialii p0stęp0yamiiL1 clotycz4ce:

;i) kompetencji limb upr;mwnień dc) prowadzenia określonej (lLilIiIllc)ści ziWOd4)wej, 1) ile \Yyflil(i

to z od rębnych przepisów.

ZalI lwiijitcy ue okreslt wantitku w \yu zakresie,

b) sytuacji ekonomicznej Iti)) fiitaiisowej. \Vykonawca spelni warunek jeżeli iyykaże. że:

posuidi ubezpieczenie od odpowiedziitInoci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwiazanej przedmiolem zamówienia na stime waraiwyjna nie mniiitjsz;i ni7 30000,00 ii

c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spelni wit ranek jeżeli wykaże, że:

IM)sutWt doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj., jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 5 lat przed uplyweiii terminu składania ołcrt (a je7eli okres prowadzenia dzialalności jest

kiótszy — w tym okresie), wykonał w sposób naleiyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukoiic,yl co najmniej duje roboty dekarskie w teclinokigii hezsjioinowej

membranowej o war ości minimum 31) 000,00 zł bruno każdtn

2. 7,ainawiajacy nioze, na kazdym etapie postipowaluia, Uznać, ze wykonawca nie posiada wymaganych

zdolności, jeżeli zaangazilwanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne

przedscwziccia gospodarcze wykonawcy może nieć negatywny wplyw tui realizacjc zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzeni spełnian imi warunków, o których mowa W rozdz. V. I . 2) lit. b—c

ntnicjsz.cJ SIW! w stosowityciu ywacjach uraz w odniesieniu do konkretnego zicmowicnill, łub jeco cześci.

poleuac na zdolnociach technicznych lub zau odowy ch lub sytuacji tituciusowej lub ekonomicznej innych

podiniotow. niezaleznie od charakteru piawne”o i,ietacyc.l go z nim stosu ikow pr;iwnyeh.

4. łamawiajacy jednocześn c in tbrmujc, iz,,s tosowna sytwieji” o której mowa w rozdz. V.. ) niniejszet

SIWZ wytapi wytacznie w przypadku kiedy:

I ) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamnawiajaeenu.

że realizujac zamówienie. bedzie dysponował niezbednymi zasobami tych podmiotów. w szrzególnoci

przedsttwiajc zobowiazaaje tych podntiotow (10 oddania ilu do dyspoz\Lji niezbedn ci „z,bOhOW ta

potrzeby realizacji zallu”wienia.

2) !anulwiaaar 3 oceni, czy udosicpi lanc wykonawcy pr/cz nile podmioty zdolimosci techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja litiansowa lub ekoitomiticziut. pozwalam ta wykazanie przez wykonawec

spełniania warunków udziału iy postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego

podunotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust I pkt I 3.. 22 i ust. S pkt 8 ustawy.

3) W odniesieniu dc) warnnkow dotyezacycl wykszalcenia. kwalifikacji zawodowych lub dowiadczenia.

w\ kocawcy nuoea polegać na zdoiiuo\eiaeh innych podmiotów. jeśli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane lub ulugi. dcc realizacji któn”ch te zdolności są wy Iflagane

5. Wykonawcy nioga wspólnie ubiegać sic o udzielenie zailtcwiciui;i. \ taki in przypadku wykonawcy

utanawiaja pelnoinocnkc do leprezelltiiwania ich w pt”stepowaiuiu udzielenie zawow ella albo

replezeiltowailta w postepoflaitit i zawarcia tonowy \„c sprawie zaillówietia publicznego.

t”elnoiuocnictwo w tbrinie pisemneJ (oryginał lub kopia potwieXzont za zgodloc / orygniiletit pucz

lcnariusza) nalez\ dołiczyc do olćrty.

W przypariitt \VyktweóW \\tolie tibegabie\cll sic” O idzieleine z,iiilowieilia. nartnik: okre”.io:te

w rozdziale. V. I. 2) lii. b — e nui silelilac ct” ilajinniej jeden Wykonawca sanlodze[i]ie lub uszycy

Wykona wcy ac/n je.

Va. Podstawy wykluczenia, ci których mowa w art. 21 u st. mi stawy Pzl”,

7.ainawiaący nie przewdiuc wykluczenia Wykonawcy na podst art. 24 osi. 5
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VI. Wykaz oświadczeń lub (lokunieltów, p(Itwierdnijącycll spelnianie naruiikow udziob w pos( powaiiii
(IIaZ 1)111k podstoii wyklulcZeili;l

1. Do olerty każdy wykonawca I])LbI dolaczyć iktnaluie na dzien skIadinia oteri nswiadczeiii;i w zakresie

wskazanyni w zalaczn ku nr 2 i 3 do SIWZ. In boin]acje zawarte w owiadczL-ll iicli heda sIanowie wslepne

polwiertlzeiiie, ze wykonawca nie podleii wykluczeniu uiizsiieiiiiu \yzlrLul]kl udzhuln w iosttlu()wInIti.

2. W przY)ailkl.l wspóliicuo til)ie insi SIL O ziLinowicnie precz wykouuiwcuw k)sWiiidC/elili O kkiycli iłowa W

iozdz. VI. I niniejszej SIWZ skłiiWi kaidy z. \4yk(Illiwcow wspolnie uliicnijicyclu sic (I JiIilOWieliIe,

Os\yiadc/en[i te TlliLI l1ot\yierLlzić SC]il[ItC \YaltiIIkO”b? LICI/liliti „L\ Mi cjMl\\ail[Li. hiik podstaw \VykliI(jeili.i
\\ zakresie, w kturyiii krdy z w\ktlniiwc(ny wyktztije speliuiituuie \yIlrtiakoW Lid/lIlio W P<stLlM4l1I1ll, brak
Jl(ittiW \k ykluczcuuii.

3. Wykonawca, który m erza pi)wielzyć wykonari t czesci zamówienia potlwykoniwconi. w celu wyk azaiii

braku istnienia wobec nich podstaw wykI ut zeiisi z udzhdu w postLpc)wIuiiu „anhiezcz:i iiitorinacjc (I (3Cl)
piiilwy Lon ;iwcacli.

1. Wykonawca, który pśiwolwe sic na zasoby innych podmioiów, W cclii wykizania braku istnienia wobec nich
podstaw wykliiczcn ii oraz spclnieiua — w zikreie, w tak nn powołuje się liii ich z;IM)by — WIirui]kow iidzia In
W postępowaniu zarnieszcz:i informacje o tyciu podmiotach.

5. Jezeli wykonawca polesa na zcsobiich lub SVLLIIIcII podmiotu trzecieco. przetlsiawii zobi>wiaznuuic test”

dn ol u.

6. /simawiajacy przed udzieleniem zamówienia. wezwie wykouiiiwet_ klórceo ulen, źoslii;i I1iIIWY/ci oeeniOiiIi.

do „lozenia W wyznaczonym, nic krótszym nit 5 dnL terminie aklu;diiych ml;i dzicii ziozenit oattpujicuh

owiadczeń lub dokumentów:

6.1 Odnis z wlaściweso rclestru lub z centrlllnci ewidencji i mnliwmiitj i ii Lił.liliilllinsCi ospodirctj, je.eli

odrebne przepisy wymnagaj wpisu do :ejcsiw lub ewidencji. w celu potwierdzenia hi iWa podstaw (tu)

wykluczenia na podstawie o art. 24 ust. 5 pkt I ustawy Pzl”

(„.2 wykaz robol budowlanych wykonanych nie wczeii iej li iz w okresie usłał uch 5 liii przed u;)IyWeiii

łenmilinu sk ladan ia otere a jcicli okres prowiidzen ia dziaLllnoc jest krótzy -- W tyli] okresie. wraz z

podantemu ich rodzaju, waflOici. (laty. miejsca wykonamiii i podmiotów. iii rzecz których roboiy le

zostal” wykonane z zstkicteii ciii dow odow okreslaiiicych czy te roboty budowlziiic josiiily wykonant

uuimlezycie. w szczególmuici iihimiacji O iynm c/v roboty ztlsL,l\ \yyku,iuiune zsuluiluuc / rzcas:iii Prawa

huidoylnicgo i prnyiulkwyo ukoi:czone. \V\klmz tualezy porzadziu zgodnie z \V/O(cul] sialiulwiacyi])

7:,lacznk „.r 5 do 1WL.

l)owodanui )umlwierdzailcyil]i c/v ruibot został) \t\konaiicailczyclc Są elcrtncje judź nile

ritikimoieiii y \yystiiwiont przez tiiidmiiioi. na rzecz którego roboi\ lluitlo\yliL”ue były w ykoa wamic, ejel /

uzasadnionej ;irzyczyily O onmeku\wiIymn cIiirakicnzs u ykonaw ca Inc jet \% siaunc li/ykiić heli
dokumcuiui iw iiu””e dokunieimiy.

65 dokument pouwierdzaj;icy, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowicdzialnotci cywilnej zakresie

prowadzonci dziaiiiliioiei zwiazaulej Z pr/cdJ]iullrm zau]loWicI]ia ii;i sIlnie eWiiliIn(yln;t 40000,01) zł.

6.6 I)oklimnentów dotycnuuych podniiotu trzeulegi). w cclii wykiz;uiia br;iktu istnienia wobec nieso pod law
wykluczenia oraz speluiicniii, w zakresie, w akini wykon,wua powolnie sic ni ego zasoby. wirluuiki)w

nulziiiiu w postcpowaniu —jeżeli wykonawca polega ni zisobacli podmiotu Irzecieso

7. Jeieli wykonawca ma siedzibę lub mlliejsce zamnieiszkanii poza lerytuirituuli Rzeczypospolitej l”nlskiej, z:niaasl

ułu,kuiiicuutu, O klorVili illolya \V pkt ol), sklada dokument lub dokuuullcnt\ wyst,WlOTlc W kraju w którym

sicdiibe lub miejsce jatnieszkania, pnt\ycrdziJace odpowieduliuĘ że:

I ) nie otwarto ecu ikwidaci ani nic oclosznijo upadlokci, w)stiwlolly nie wcześniej tub luuicsięcy przetł

u)lywculi terminu skl:ulaniii otcrt.

Jezeli w kraju miejsca zaitiieszkiiiia osoby lub w kraju. w którym wykonawca „na siedzibę luib Miejsce

zwnicszkaaia, nic wydaje się tlokuiiieiitui, n którym ulowa \t pkt ul) zisuCplJtc je duikuttientcnu

ziuwierajacyin uidpuiwiedtttui oswtadczenie wykonawcy. ze wskaz:niietn osoby :iłbui Osol) upu”iiwnionycli do

ecti rcprezcnntup, lub oiwitdczcnie osoby, której dokuitietit nnal dott,czyu, zlożiinc przed nultaniuszcul

lub przed otciiuielll sadowyti: adiiiinislriucyjtiyuii albo oryatietit saiitorzdn zitwuKlowegu) lub

gospodarczego w}asc iw \ill ze względu na siedzibę lut) ni esce zalti cskniia wykont wcy lub iii iejsce

zutnieszkitutt tej osoby. Tenum okreluiny powy1e stosttje sic.
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8. Wykonawca w Itnillinie 3 (liii I1C diiii. i. l1)iesZCłenii na sironie iJilt”iiJclOWcj in:o;iniIuji, O kOtj inh)w:t W Jr!.

86 ust. 5 ustawy „LI”, pr/ulKa/e zztittawiajaceniu oswiadezcnie o irzynalezitosci lub braku przyiwle?noci do

tej iimej rupy kiipitalowcj, @ klótuj nowa \% art. 24 List I pkt 23 utawy Pzl”. raz ze złozeniein

uwiadcienia, wykonawca może przedstawić dowody. że powiazaniii Z innym wykonawcą nie prowadzą ib

zaklócenki konkurencji w postcpowaniu O udzielenie /aniOwienia. Wzor O3Vildc/eL)ia stanowi z;tlacznik nr 4

(li) -„IWL

9. \k zakresie nie urc:ulowaniii SIW!, zastosowanie maja przepisy roznor/idze!lia Ministra Ruzwolu Z (In;a

16 lipca 201(i r. W sprawie rodiaiow (loktilnentów, akicii moje zadac ?ailhtwiajaey ud wykonawcy w

pslcpowinin @ Lid/jelenie z.ainówieni,i (I)z U. t.20 6 r., poz. 1126).

10. Jezcij n koitiwca nie zioży oswiadczeu. o kiun eb mi W :1 W roztli. VI. I . I lnic s/ul X I W! oswuidcien lub

doktirneiitow potwierdzajacycli oku,lic,iicsci, O ktoryeli lilowa \V art. 25 list. I ustawy 1”!]”. nb iitiiycli

thikurnentow iezbednycli dc) przeprowadienia postcpowan a oświadczenia lub dokumenty są niekomplet iw,

zawieraja biedy lub budza wskazane przez zaiiiaWiaiacei.ZO \YatpliWOSci, zaniawiajacy wezwie do ich

zbożenia, uzupelnienia, poprawiun ia w terminie w/ei siebie wskazanym, chyba że ni inio ich zlożenia oteila

wykonawcy podlegałaby odrzuceniu alin) konicuine byłoby unlewanienie postcpowania.

II. Jeżeli wykonawca nic ilozyl wyiiiiwinych pelflOfl)(icI)ictw alliii JIO!\”I wadliwe peiIiOInJ)Cnicl w;t.

/iitwiwiiliiicy Wezwie do ich z u/ema w termin ie pl/e/ siebie wskazanym, chyba Je nilliK) ich ziożenia olerta

wykonawcy podleca odrzuceniu albo konieczne byloby uniewa/nienie pos[spowania.

12. W przypadku wykonawców wspoinie ubiewijacych sic o udi clenie zamówicnii, oni? W pyypadku j nnyeli

poulmn)tu\y. iw „isu,bach których wykoiiiwr;i polesa na zasadach okrbh”nyuh win. 22a ustawy, kopic

dokun,entów clotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podiu iniow noga być poswiadciine za

;odność z orygiiialcm przez. wykoiniwce albo tu podmioty albo wykonawcuw wspóln je ubiegających sic o

udzielenie zaniowienia publicznego odpowiednio. w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

VII. informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania

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

I. Wsielk je zawi;idomien a owiadczenia. wnioski oraz iii tonacje !imiwiajacy oraz Wykonawcy mo;i

priekazywau piseinlue. iaksein lub droga elektroniczat. za w\jatkielit ote.ly oraz Liniowy dla których

tlopusiciiilnii est unita pisemna Jednoczesnie !:iitiawiaiacy piyspomiriii, ze zgodnie z 14 wL 4

Rozporzadzen ia Ministra Rozwoju z 26 lipca 20 Ib roku w sprawie rodzaiow dokumentów jakich moze

„adac zamawialacy ( ... ) oswiadezenia dokuriienty wymienione w nizdzi:iie Vi niniejszej SIW! (równ ki

w przypadku ich ziwenia w wyniku wezwania o którym nowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzl”) nogą być

powiadentnc za zeodnoć z °D ginalem W lonie pisemnej lub W toniiic elektronicznej.

2. W korespondencji k ierowamiej do / inttwm;Jjaceio Wykonawca Wilnem) połu iwac sic ilumercili spraw)

okresloimyin w S I W%.

3. litu adoniienii. oswiitdczenia. wninski oraz inborinacjenriekazyuane lir/cz Wykonawuc pisemnie winny

Inc składane na adres: lntytut WIókiennictwi, nI. Hrz.ezińka 5.15. 92—103 Lod2. Zamówienia Publiczne.

4. Zawiadomienia oswiadc,enia. wnioski oraz i ntorittacie prekaiywamte przez Wykonawc droeą

elektroniczna winny być kierowane na adres: zanl( mwicniasz i\\.Io jj „ a I iksem na nr (42) 61 63 190.

5. Wszelkie zawiadomienia, owiadczenia, wnioski oraz itiIornltcje przekazane za pomnouti fliksu lub

ur bonie elektronicznej wyinagaja na żildanfe każdej ze stron. niezwlocznego Potwierdzenia lhktn mcli

L )tT%Yifliti li I.

6. W\konauca”noże zutocic sic do !anttmwiajiiceo o u” ia.nieiiie tteci SR\ L.

„7. Jeżeb yiiiosek @ wyjasnieilie irec NR\ L wply tl: do !aniawiiijaceeo dc po/nic) „mi” iii, koilca dcii.

u kton in uplyw:t polowa tcrniitu sIKadwda i,Icrt La”.nawiij,icy tlc/!eli wyjaniuć niezwbncinie. edaik nie

MwniLi niż na 2 dni piyed u”wem Ieriiii,iu skl:idiin,a otcrr Jeżeli wnahek O W\jasnieine tieci SI\ L

wplynie po uplywie tcrtmiinu, O którym nowi powyżej, lub dotyczy udziehniych wyiasiliuri, Lamawiajacy

noże ndzielic wyjaśnień dbo pozostawić wniosek bez o/poznana. Zainawiajacy zalilleści wyjaśnienia Ja

stronie internetowej, na której ndostepniono SIW!.

X. I”mzedlnżenie terinitiu skladania nbert nie wpI3 wa ta bieg term mu skladania wniosku. @ kió,”ymn nowa w

roztiz VII in Imtcszcj SIW!.
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O. przypadku rozbieżnosci punuedzy trescia niniejszej SI\kł, ji tieSclii iidi_ielonych odlio\yedzi, jako

obnyiaznjaca należy przy jać tresć pisma zawierajaceeo poziiie;sze oswiadczenic 7jtmawiajaceo.

IQ. 7aiiia%yiajitcy pize\ylduje zyołaiiie zebrinia Wykoititweow.

II. Osobami uprawnionymi irztz Zim iwinjiieeo do l0[ zumiewilit sic 7. Wykoniwcinti si:

Malgorzati Piotrowski. Michał Kulikowski nr kiks 042 67ą—26—38, e—inni: zinu)wcru.i(a wiudz.pl.

VIII. Wynia ii Ii N ilotyczą cc wadi ttii.

\V I iciszyin pOstLpowlIiilI Zamiwiajacy lic wyiriaca wiliesieilia \yidiLIill.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie zwiazany olerta przez okres 30 dni. Bier terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania olcrt. (art. 85 ust. 5 ustawy PZI).

2. Wykonawca tuoze przed lu2yć termin zwiazania ołerk, na czas niezbedny do zawarcia umowy.

situodzielnic lub na wniosek łLmawiajacego, z tym, że Znnaw:ący noże tylko raz, co najmniej na 3 dni

przed upływem terminu zwiazania olei-ta, zwrócić si do Wykonawców o wyrażenie zgody iii przedłużenie

tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

L Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania oFertą nie powoduje utraty wadium.

4. Przed luzeitie terminu zwiazan ia ołcila jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuż_cnieni okresu

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres

związania nlćrtą. Jeżeli przedłużenie terminu zwiazania okna dokonywane jest po wyborze oterty

najkorzystniejszej, ohowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, którego oteila została wybrana jako najkorzystniejsza.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

I. ()lć”rta musi zawierać nastepujace oświadczenia i dokuitierity:

I ) \4ypehliony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaiiein wzoru stanowiącego Załącznik nr I

do SIW!. zawiera jacy w szczególności: wskazanie oterowanego przedni iotu z indu eli ii, laczna cene

olertowi brutto, zobowiazinie dotyczace terminu realizacji zamówienia, warunków platioci,

akceptację wszystkich postanowień SIW/ i wzoru Liliowy bez zastrzezen, a takie in tónitację która

czesć zamówienia Wykonawca zanierza powierzyć podwykonawcy;

2) wypełnione kosztorysy olertowe zgodnie z przedmiarem robót, z podaniem nazwy, typu i parametrów

celu i c znyeb p ik ne ia dacii u

3) owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu — Załącznik nr 2

4) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zalącznik nr 3

5) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile olci”te skiada pełnomocnik

6) zobowiazanie podiuioit trzeciego jeżeli wykonawca połena na zasobach lub sytuacji pod000tt[

trzeciego

2. ()tćrta irlusi być napisana wjezykti polskim. na maszynie do psin, komputerze lub inna trwała i czytelna

technika oraz podpisana przez osobĘ(y upoważninną do reprezentowania Wykonawcy na zewtiatrz

i zaciagania zobowitzań w ysokości (idpow itdajacej cenie olcrty.

L W przypadku podpisania olcrty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałent kopii dokutitentów p”zez

osobe newymiemona w dokninencie rejestracyjiwni (ewidencyjnym) Wykonawcy, na leży (In ot”eriy

dolaczyć stosowne pełiIonioenict\o w (0) gi iale lub kopii pośuidezonej notarialnie.

4. Dokumenty sporzadzone wjezykn obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedna otert. Złożeme wiekszej liczby ot”efl spowoduje odrzucenie

wszystkich otert złozonycłi przez danego Wykonawce.

6. Treść złożonej oterty musi odpowiadać treści SIW!.
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7 \Vykoiawci poniesie w”s,ulk it koszty /wia/a lIC z IreoIrsytneIu i y !ożen ulu otr”ty,

X. Załeca sit”. aby każda zapIsana strona ołerty była ponunierowatia kotejttynti Ilulneranti, 1 cała oteila wraz z

zakicznikaini była w trwały sposób ze soha polaczona (itp. zbindowana, zszyta iinieittozliwiijac jej
siLmois(n dekoinpIetace), oraz „ntwierala spis treści.

9. Poprawki Itl!) zmiany (n\ynież przy wyciu kotekitna) w otercie, nnyiiiny być pir;lIowane wItslInręcznie

przez osobe iodp;sujaca oterle.

I I Oł”erte należy złożyć w zalnKnietet kopercie, w siedzibie Zamawiithiceo i oznakowau w itastcpiljacy

saosob:

Instytut \Vłókienitictwt, itl. Drze inska S iłS, 92—ło Lodz

OraZ I Pati”zOwl napiseili:

Renowaej :i po krycia dac liii budy n ku but rowego I uMył ti (LI Włókien Ii ictwa iy Łodzi przy ni.
Brzczińskiej 5/15

z dopiNkiern: „nie otwierać przed dulent 23.10.201% r. do godz. 11.00”

i opatrzyć nazwa dokładnym IdrescIIi Wykonawcy.

I . Zarawhijicy informuje, ił zectdnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. J ustawy j)7J) ohny składane w

postępowaniu O zamciwienie publiczne sit jawne i podlegaja udoswpnieniu od eliwi li ich otwarcia. z.

wyjatkietn iniorniacji stanowicycIt tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia Ib kwietnia

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. mi.), jeśli

Wykonawca w terminie sklatlania okn zastrzegł. że nie mowi one być udostępniane I jedniicześn je

wykazal, iz zastrzezone niorniacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwi.

12. Jan twiajiiuy zaleca, aby informacje zastrzeżone. jako tajemnica przedsiebiorstwa były przez Wykonawce

złożone w oddzielnej wewneirzncj kopercie z oznakowaniem ..taiemnica przedsiehioLtwa”. łub spicie

(zszyte) oddzieln je od pozostałych, jawnych elementów oterty. Brak jednoyitiicmnegci wskazania, które

inlormacje stanowia tajemnice przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszeik je oświadczenia

zaświadczenia składane w trakcie niniejszego poskpowL1iit Sa jawne bez zastrze?e.

13, Zastrzezenie inłorm;icji_ które nie stimiowia tajemnicy pm”zetlsiehiorstwa w rozumnieniti ustawy o zwmłcy”atiu

iieuczciwcj konkurenci i hedzie traktowane, jako be/%kttieczne i skutkowae bedzie jr dnie z uchwal;i N z

20 pazclzicrnikt 2005 (sygn. III C/P 74:05) ich odtijnienient.

li. Zaiiiitw i;ipicy in:orinhije, że W przypadku kiedy wykonan ca otrzyini od n ego wezwali ie u” trybie art. 90

iiiaw” P/l”. a złożone przez niceo wytaśnieni:” ilul dowody” stanowie buda tajemnice p”/edsą”hirst\s W

rozumieli u ustawy o zwałczan itt nieuczciwej konknrenci Wykonawcy będzie przysIuiwało prawi)

zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedni jotowe zasti”zeżenie zatnawiajicy uzim za

skuteczne wyłpc”znie W sytiiaep kiedy Wykonawca oprócz satueati zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż

dane infltrmacje stanowia tajemnice pr/.edsiębiorst\a.

I 5. W”komutwca noże wprow adzić Ji niany. popuwki. modytikacje i uzupełnienia do złozoitej (lico) pod

warunkieit, że Zanmawiajicy otrzyina pisemitite ztwiadoniieiiic tł wprowadzeniu zmian przed teriimntemn

składania okn. Powiadotiiienie O typrowad”zeiiiu zmian mnu”ł być zlożone wg takich samych zasad, ak

składana oteOa tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej muipiseimi .„ZMIANA””. Koperty” oztinuzone

..ZM łAN A”” zostawi otwarte przy otwieraniu otcrty Wy”kotutwcy, który wprowadził ztniaiiy i

stwterdzeniti poprawności procedury dokonywania zmiitn, zostana iłolaczone dci okrty.

lo. yykotitwca na pi”awti przed upływem tenninit składania otćrt wycotać się z posipn\ya1ia poprzez

złożetiie piscintiego pow iadoniienia, według lich samych „zasad jak wprowadzanie znHan i popriwt”k z

lapiselil tul konerele ..WYCOFANII : . Koperty oznakowane w lei) 5pt”.oIi wiła otwicraae pIcrw.7.c

knłełnoc po potwierdzeniu pooi”awtiosci postepuwaitia \ yktinawcy Ola! zet,dnosci ze złożonymi

ofertami. Koper ołen wycotywanyca nie buda otwierane.

17. Do przełiezeitia ta PLN wartosci wskazattej w dokumentach zltizoitycli ta potwierdzenie spL”Ituania

warunków udziału w postępowitlliu, wyrażonel w walutach iintycłi niż PlN. Zantawiajacy pt7yjnlie średni

kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszezecia postepowatna.
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I X. Olerla. której reśe nie bedzie odpo\4 iadać treści S I WZ, z zas(rze”eIi ciii art. 87 ut. 2 pkt J ustawy I VI”

zostanie odrzucona (ari. $1) ust. I pkt 2 ustawy UZI”). Wszelkie iiejasnuśei (ihickije dcityczace tresci

zallisow \% SIW! należy zatem wypisnić Z Zaiunwiaj;ieyin przed eriiiineiii skiadinia otcrt w trybie

pizewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIW!. Przepisy ustawy VI” nie przewiduj negocjacji

\4irunkow tidzielciiiu zal]iowieiuzl, w tym zapisow projektu tiulowy, po lei iiiiiiie oLw1lreTa oteit.

XI. Miejsce i termin składnnii i otwarcia ofert.

)Ierte i-uczy złozyć w siedzibie Zamawiujaeego: w I us(y( ticie Wlókieii ijictwa nI. lirzeziuska 5/l . 92—
103 łódź, sekretariat I piętni, w tcmlunie do dnia 23. I0.20t8 i. iod;.. (0:00.

2. fleeydujtee znaczenie dht oecny z:icl iwiulila tcnuiiiiu sbtidariia Wed ula tlai:i i aid,ina \YplywLi t,teiiy tli,
Viii lwuiitaeen, lic thtta ej wyshuiiia przesylka pocztowa czy kurierski.

3. Ok rta ztozoiii, po terminie wskuiflinyill W nI/d/X I. I nn wJs/ej 51 W! zu sl.llie zwióc liii zzodióe z

zasadam okresloiwin, wart. 84 tlt. 2 usiawy VI”

4. Otwarcie otell nasliupi w iedzihie Zum iwieew w dniu 23.10.2918 r. o od7.inie 11.09.

i Otwarcie olert jesi jawne.

ti. „odezuis t)tWiieia Oleil .uuiiawi jacy OdczYtu intuirinuieie. O klOfl”cll n,owa wart. 86 List. d tislul\yy III”.

7. N iezwłocznii po 01W arcuu otu.nl zaunawiajaty zali iue. I El troluie

blp: wwu:wItitlzj”I.l:iswie!iiajnIniczlR ulom acje dotyczaec:

ud kwoly.jaka zanlierza prze/.nae/Yc lut stinansowanie zululuwieniul:

h) tirlu oraz adresów wykonau ców. [Jor/y zIoA”li o[ rty W teriii ii

e) ceny. okresu uwaraileji zaWaflyCll W owrtaell.

XII. Opis sposoiiii Ol)IiCZaIiia CCi1%.

1. Wkoiiutwca okrcslui cent” u;eru)Wui rtalii.aei zanlouueilua popize! wsk:t,u,iiie W Furiliuluirzu (iIertt”WYIil

s;n”r,adzonyin W w/ortu slaaowiuiceuo Załączniki ur I do I U 1. licznej ceny kui-.zt, irVst)Wej bmw” za

:euduzieje przedi”iiotu zaniowienia.

2. (cne nale7y skalsulow ic w limfie kosnorysu o1crtoweo.

I”odą.iwy poriadzeniui kos;lonu oI.i[oueuo „lui:iowiu::

a. pm!edlIiIu rohu,i.

h. sjiecyukaeia tteuiniczliezt) wykoiianua i odbiciu nihit htidśiwl:111\tti.

C. (il tL”CiIIIiC?IIV

4. \Yyko,iawca w kus,”tory.ic otertoWyni poryadzoiiyiii nut pudstuiwie /atic/uiu\ cl do SIW!. przediniurow.

pilili Iii/WY, tYpY I paruimeiry teehiiicziie pokryeiui ihiehu.

5. U” konuiw ca I worzuic kos>iuirys olemttiw winien tiddziei,iie wycenie kuizda pozye te wyli leniona W

priedmuur;eh rból umbreślajic cene jcdnostkumwui oraz wuijlośe dla lej pnzfl ji. Potlsiiiiitwuunie kos,It”rysui
olenowei_”(i w-i 1110 zawierać sunie wartości iielW \Ys/yslkietl jego połych.

6. Ol erowane ceny jednostkowe robót nisza uwzulediiiau wsz, sI kie koszty odiiicuzny, lliu,lerla tow Wruuz Z

kosztuumu ich zutkupu. pacy spizctu i środków transportu niezbedne tli) W\konailla „obtul Olijelyetl dan

jetloosiki przcdniuuurowa Unii;, koszty posrcdnie zysk.

7. Wykonawca nic hoże saiiiotlzueltuue wprowadzać zmian di) koszlon ii tulelowego (IodaWailue

whi\ilyeb pozycji. znhiauiy ulusci nik idów w daiiej pozycji. /1111W)) danej pozycji na lina, uustiw.lihle po/yei

itp.. ponieważ takie dziatania alallowiul nieuprawniona uhieefelicje w SIW Z.
X. Zamawrajacy ada podania sktadników cenotwórczych takich juik: siaw ka rohtcztis”adzuiy. koszty (mstitiiL,

koszty zakupu, zysk, na podstaw ie któi”yelu zuistat wykonany kosztorys t” terttmwy.

1. Obliczona przez Wykonawce cena oleity itusi uw/titĘdiliac — W stostiiikui d /ail”tuitiliulllyctl przez

Wyktmawee p eownikow — wystikusc iuuthilnalnei4o wynuwiodzcriia za puce uu]liui \%ystikuc iiimiiiiuulnej

stawki uotlziiiawej, ustalimIweIl na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paztlzientiika 2ttO2r. O iinninuiliiyni

wytiagrodzen in za prae (t.j . PzU. z 201 7r. ioz. 647).
10. Ceny intiszut być: podane i wytuczone w zutokiuielcnitu dc dwóch Ihiejse pc przecuikut (zasada /itOki”icleiliui

pon2.r,; S nalezy końcówke poluunać. powyzej i rowne 5 należy ntokrazlić W gcr).

8



II. Cena oleiiy Wiiii)l b3”e wyra/allil w zlolyeli polskich (PLN).

12. Je,eli ?lO/()ilil /ostitiiie i)lerta, którei wybór prowadztlby do piwstania li /illiitl\yłitjitCCO iibowiizkit

podtitkoweo zsodnie z przepisami o podatku od lowaruw I osłus, zaliiawliijacY \4 CeILI OCCII)” takiej uleny

doliczi (1(1 piydstawioiiri w niej ceny podatek ud tuiwaruiw i 1ISllW, kiury iiRilb)J IIbOWOLzek rozliczyc

/odnie Z tylni przepisillili. Wykoiiiwca sklidijic iiki”te, iiitOllnOjC ZliiiLWiajaCeLO, Cł)” \yhOr olery

budzie prowiilzic do I)O\4”sliJiil O uillflawil Ce”o uihowi;iiktj piidatkoweo. wska/.[Jjae nil/we (roiza)

lowari: lob usluw, k[oryLIi tlo1;iw;i lob swiadczenic bidzie pruiwadzic do je)”o pow LInii. oraz \ykWIbtc ich

włrtOsU bez LWI )IY podatku

XIII. Opis krYterióW. kluryitit ttliliiWIilJ CY bdiic Sit kierował przy wyborze iikriy. W r;izz pod;inieni

iya tych kryteriów i spo%oblI oceny ofert.

- Jan %iiljaey \yyhierl najkorzy”sniiejsza otertę sposrud ohlt iiieodrzuuoiiycli.

2. ZiinawiIjacy wskazu je ok-rw nijkorzystniejsza. pre co iiale2y rui/um cc otcoc, która oirryriiala flij\ylckł.4

liezbe punktów na podstawie kryteriów oceny ofen.

3. Przy wyborćL wijkorzysln „tszcj okny Ztrnawiajicy hedzc L ierowal sic I istepujacymi kryieriini

(ella — 100 %

Sposób określenia ceny:

Zainawiajacy -ze wszystkich (brmularzy olbdowych przyirnie wartość naj niższi CI :N Y oFrty jako c (1(1

ceny badanej o terty.

Punktacja za cnie oferty tistalitna jest w sposób naslcpuj;icy:

cn

xJOOpAtsJOO%

C
edzie: C cena

— naiintsza Ceitit

— cena uleny badanej

4. Punktacja przyznawaliii ulenom betlzie Iicioiia z dokładitoscia do dwóch itiejsu „ precinku. Njnyicza

I ciba punktów wy/aule/y iiiijkarzysliiiejsza oicrte.

5. Zariawuoac wlzieli ziiiiówjcIiil W- konawcy_ kureni oli-rui odpowiadac budzie w-,ysikin WyiflltfliOIH

przetlsIiwiu”:iyni U u\;lw:e j”ZF. oraz w 1\\Z I zosi;iiiie (ICL-niona jako !l;ujkuir/%sin;eJszl W oparciu

podauc kryterium wyboru.

XIV. Informacje o forma In ośc in cli, jakie owinny być do peln ione po wyborze o fery w celu ZaWZI rela

uiniowy W sl)r2Wie zaniówienia jitiblit”ziiego.

I . ( )soby eprezenlujace Wykoiiawcc przy podpisywzmiu urnowy lMflyiIinY posiadać ze 5t)b! dokuineiity

potwierdzajace ich unioeowmie do podpiswiii Linowy o ile umocowanie to nie budzie wynikac
z dokumentów załi!czonycb do olcrty.

2. W przypadku wyboru Wenty zło?oiicj przez Wykonawców wspólne ubiecajacych si O udzielenie

zalnwieolil Ztniawiajuey inu)e adau przed zilwarcieln urnowy przedstawienia liliowy regulujacej

wspolpracQ neli \k knniiwcow biiiowa taka winna uikrelae strony uTituiwy, cel dzialania spusob

\1i(l!iLhlIilu. zakres plac prze\yd/ianycli do wykoiiiiiia kazdeinti z nich solidarna odpuiwiedz;aliiose z_I

\kuoialiIe zaiil(y,iciii,i. o/naczelne cze%u ruilaa koooi”cjoiii ((lbcjlnt;i cce(, okrus re_ulizacji przedtitiotu

7IIliii\k”Ienla. 2\yara;1Lll I re.ojiiii). \yykiuczeale iiulnyo.ci yypou iedzeiiui UIUO\VY koisuircjt:ni przez

kóiceokoiwick Zjeeo cnoikuw do czasu y\ konania zainowiellia,

3 Zawarcie urnowy nastap i we wzoru Zaiiawiajaceen.

4. Post,nowienht ibtaloile Wc wzorze umowy nie potllceata iceocjacjoili.

5. W przypadku, ed \k ykoi wca. kiuiree1i ulena zu lasi wybrani j.ko iiajkwzysi:ejsz.i. ichyla je od
z1warca nTlanyy. Za:iiawiaiacy bedZe ilon wybrie olei te oa:korzystnleisza 1iosrod pozostalycli okn, bez

jii;”epiow:tdzeiiia cli poiowneo badania oceny chyba ze zacitodza pnzelani ui ktor cli nowi wal 3

u-i. I u”.iaw Pll”.

Y



XY. %„yiiiii”1llIia (Iotycz4ce zahetpieczcni;i iinIcżyteo %YykOIiallia tiniiiiyy.

I Wykonawca. którct”,o ulena ziLinie wybrana, zobowiazaiiy )cd/ie ib wiliesienia zaliezpieczcitci
ii.iIc2yteo wykoll;inia tiflOW)” bijpO/.fliej w dnio c zawarcia, w wysokosci 5 X cciiy c;iłkowitcj brutto
pedanci W oberwe.

2. Zabezpieczen je może byt wnoszone według wyboru Wyk< tiiw y w włncj łub w I< Ikti iiibiCpllI aC\ ch
tlili ac li

ii) piciuadzti;

b) polec/eli ich liankowych lub p ircczcn utuli sjiołdz iclczci kasy oszczedn uciowo—kredytow ej z tym ze

JOł)Oy”iii/all!c ł\dS\” jest /iiwSze z<)I)O\Y[J/aIIIeIII )iemilc,”nyul:

c) ewaranc jac Ii ba nkowyc Ii;

d) tiwaranciach ubczpleczeniowyel1:

e) poreczentach udzielanych przez podmioty. o kiiwycłi niowi) n ariJ” b u%i.5 pkt 2 uą:iwy z dnia
9 łisiop;tda 2000 r. O utwoi7.eniu Polskiej Aciicji Roywoiu ł”r,cd.%wbjorcjoscj (tckt jednołiiy: 1);. U.

20 ł 6 r., .359).
W przypadku wn ieskiuii z;ibezpicczcnia W bulinie pieli ieżnei /.;illl;iwlaiacy przechowa je na

nprocentowanym ncłmnkti bankowym.

4. Zabezpieczenie wnozoiie W pieniadzu wilczy wplzte ić przelewem nl koniu iani:iwiaiaueeo w banku ł()S
U Łódź, ni. ł”iol rkowska I 6/ I 68. nr rachunku: 36 I 540 ł 245 2056 4 S I I ł 542 0002 naipóżinuj przed

wyznaczonym przez Zamnwiaiacego terminetii podpisan i urnowy.
5. Z treści zabezpieczenia pri.cdstawionego w lorniie ewarancii/poreczenia winno wynikać, ze bank.

ubezpieczyciel. porcc”yciel „i;iIaui, na rzecz !amawiiijaeeeo w tcrllnnie mak yinaInie 30 dni od
piseniiiet żadania kwok zabezpieczenia. na pierwsze wezwanie Z:iiulw;Ijaceeo. bez odwolania. bez.
warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy bez docllląłzellia czy wezwanie
Zttniwiaaceto jest uz;badnione czy nie.

(1, przypadku. rdy zabezpieczenie. budzie wnoszone w lonu je [luci nit piciiiadz, Zaniawiaacy 2tttl7e!a

sobie prayo do akceptacji proekiu WW. dokumentu.
7. Zaruaw”iajacy z.\yncici zabezpieczenie w wysokosci 70% w tcrinhiie dii 30 dw oo dnia wykonania

zaliiowieiiiii uznania pr/cz Jan iwiajaceec) za ialeiycic wykonane. Jabezpieczenie w wyokbui 30t”b.
ocizostawioile zostailie na zabezpEeczenie ros/c/cn z iyttilu rckojiiii za wad i zcL-,t,mn(e zwrocoiic lic
iożiitj lii! W I S cło iu po uplywie okre.u rekojtiii za wads.

XVI. hto(ne dla str011 JHI%ta nowien in. ktńrc /.cistIna wprow :idZOHC cło treści zawieranej iiiiiowy
ii ic zamówienia publiczitego. ()QóIIic warunki ulilowi a Ibim wzor u nowy. jeżełi Zai liiaWiająC%

nymiitii od %„ykuiitn c%, aby zawarł z mliii! iiiiowy W %pr;twic zaoiówieiiia iiiibłicziieo na I akich
%yaiti mi kneli.

mi urnowy. st;mnink I Z:ili1c,nik nr 7(11) SIWY.

XVII. Pouczenie o riitIkacłi ocliroiiy pntwmiej.

I. Kazdeniu Wykonawcy, a także innemu podniiuiowi. cieli mii;i łub ujaI iiitelcs W uzyskaniu danego
janh(iWjenia oraz, ponsł łub może pniuec szkocje w wyniku naruszenia pl/cz /.alna\4iajaleen prz,cpisów
ustawy 171” przysbuguja środki ochrony prawnej przewałzinie w dziale VI ostawy lUP jak dla postępowni
poniże.i kwoty okrebonej w przepisach wykonawczych wydanych na pndslawic art. ł ł ust. 8 tisiawy łUP.

2. rodki ochrony piawiiej wobec oełoszenla O niniówicniul oraz SIWY przysłime.iija rówiiicz organizacjom
wpisanynl na bisie, o której iTl()Wii w art. 151 pkt .5 ustawy PZP.

XVI ł I. Klauzula inforinncyjn;i cłcityeząca lu stwarzania (łanyeli osolmwycii

Jeodnie z art. 13 lisi. I 2 rozpnrzadzenia Parlamentuj Łuropejskieco i Rady (bil) 2016!67) z dwa 27
kwietnia 20 6 r. w sprawie ochrony osób ńzycznych w zwazku Z piyc(wmrzneiii danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95”16!W}E (osólne
ozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Ucz.. UE I. IQ z 04.05.2016. str. 1), (lalej „.ROIX)””, uiboriiiujc. że:

10



I ) idtuinistnitoreni I”aiii „ani danych osobowych jest Instytut Wlókiennictw,i z siedzibą W Łodzi, iii.

I Uzeziaska 5/15
2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest tnoAiwy pod idresem iodśiiw.Iodz,pI

3) „arii I”trm dane osobowe przetwarzane bcda na podstawie art. 6 ust. I lit. b), c) kODO w celu

/.wtazanym z postepowinieiti o udzielenie zamówienia itiblciiiego KI /ZI—23h—3 l/l X

ILu) w zwiazkti z prawne uzasaouiuouiyu!u iulteteseili diiu:itrutot: ulu podsuwie art. 6 ur. I lit.

4) o(tbioreutlii Pani „„;„uIsu dnyei osobowych lieda osoby lub u,odunrt”:y. któryuuu udustcptiiona z0tiuIuie

ilokouncuitucja posteliowaula W oparciu ui nt. X oraz tir. 96 tist. J ustawy z dnia 2”) stycznia 2004 r. —

I”rawu” Z:tnhuiwietl ponlcznyeh (I)z. L. z20i7 r. ani. 157”)

5) Puru „aria iliuie osobowe liedi pr/CcI)\yyy1 zodiure z art. 97 ut. I ustawy i”z.a. iizcz okre 4 lut ki

thiIL /tkOtltzetULI )OstepO\Yitlli ti tldiitlCtiiC iuuuttu\YieIlhu. 1 czeli czis tr%Ytulit OlilOYy Iuzektt1u 4

lata, okres przechowywania obcimuic caty czas trwania tuniowy lub w oparciu o prawie uz.usaditamy

interes admunustrttor:t.
6) ohowiazek podania przez Pania/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest

Wyinogient ustawowym określonym W przepisach ustawy Pip, zwiazariytu Z udzialem W postepowauiru

o udzielenie zanhu)wicnia publeziuco: konsekwencje niepodan ia okreIotiych danych wynikają z

ustawy Pip:

7) w odniesieniu (10 l”ani/l”ani danych osobowych decyiuc nie heda podejmowane w spt)%ob

zautomatyzowany. stosowanie do art. 22 RODU:

X) IlosiudL Pani/Pan:

nit podstawie tu. 5 l(( )DO prawo dotepu do danych itobowych I”auii/Paiit tlotyezaeych:

na podstawie ni. 16 )U)I)() prawo dn sprostowaniu I”anid”ana danych osobowych

rui podstawie art. IX kODO pnLwI> ząduniu od rdrnrntstrttora ornurIidzenia prictwirritn u dartych

osobowych z zastuyeżcnicni przypadków, o których nowa w art. I X ust. 2 1(01K):

prawu do wniesienia skargi (10 Prezesa Urzcdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzni Pani/I”an, że

przetwarzanie danych osobowych Pani/I „ana dotyczacych nurusza przepisy 1(01)0:

2. Jednocześnie Instytut Wlókiennictwa prlypotllina o ciażacyun na Pani/Panu obowiazku inlórmacyjnyuii

wynikajacym z art. 14 1(01)0 wzgledem osób Izycz.nycIi, któuch (lanc przekazane zostaną Zamawiuj)celuu

w zwi:tiku z prowadzonym postcpowiniein i które Zamaw uaiacy pośrednio pu”zyska od wykonawcy

btortccro udnal w posteponuniu, chybi ze ma zistosow:tiue Ci) najsilniej jedno z \V\ laczen. o któr\ch liloWa

w art. 14 ust. 5 RODU

X L. Lo li ZthjQLltik() n

Zalac,nik nr

łalac,nik nr
/.:tlac,niki nr 8

o\reIt)lyeh y art. 12a u.twy lzii

mqr.ąsrtb.kt(,

osoba łir;ytou3ąe.t jiecytiIalcJc kiLiąlwiut.. /.ulawua”acceo

Wymienione niżej zalaczniki stanowia integrahua cześć pecytikaeji Istotnych Warunków 7amówietur.

I. Zalaczuuik nr I — Wzor loruitularzi olerty.

2. Zalacznik nr 2 — Wzór oświadczeniu O spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu

3. Zalaezn ik nr 3 Wzór oswiadezen ia o braku podstaw do wykluczenia

4. Zalac.”utik nr 4 Intbrnuacje na teuiitt erttpy kapitalowej

5. Zalacntik nr 5 — \\ykaz wykun:oiycli robot

6 Dokumentacja projektowa Ul „z z STWiOIU

7 — Projekt (lIliOWy

8. Wzór zobirwiuzunia podmiotu tyecies2o do udotcpniena wIusnycll ziobow na zastdueh
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Zaliicznik nr I do swz IKI71ZP—236—31 IX

O F i: R T A

.Iożoii:i \V I)OstcpO\yiiliti o udzielenie zamowienia W rybie przelar41l i1C0Wi[UCZOiW() (1 waitosci nie

przekracz:iricej \yyriizoncj W zlotych rownowiirlosw kwot okrelouych nit podstawie tri. I I utt. 8 upup. i;i

Renowację pokrycia dachu budynku biurowego 1JIS(ytLitll Wiókiennictwa w Łodzi przy ni. Brzezińskiej

5/IS

Nazwa i siedziba Wykonawcy:

li hIX tel

emiiil Nil” Regon

Zamawiający: Instytut Wiókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92—103 Łódź

I. Okrujemy wykonanie robót za cenę:

Stawka -

( ciut citikowita ()tLrt Y
Nazwa pudalku VA r

(a (aiio.e bruno PLN wraz z VAt

Renowacja pokncia (łachu hii (I liku biurowego Instytutu

Wiókiennictwa w Łodzi przy ni. Hrzezińskiej 5/15

Udzielani/my gwarancji na roboty dekarskie na okrn in iesicy

2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2018 r.

3. Oświadczamy, że zapozualeiułliśniy się z wyinagaiuauu Zamawiającego dotyczacymi przedmiotu

zainowieitia, zanuesłczonyiui W Specylmkacj Istotnych Warunków Zaniówienia wraz z tal eziiikamiii i nie

wnosz7simy do nich zadnych zaslrzeeń.

4. Akceptujemy proiekt umowy (zalaczuik nr 7 do siw!.) oraz wanuiki telnienia świadczenia określone treścia

specyflkzicji istotnych wammików zanltiwieiua

5. W przypadku wyboru naszej oLrty, z)bowiaytmIeu1y 5C do zawarcia umowy na określonych w projekcie

urnowy warunkach, w miejscu i terminie wyziiaczonyiu przez Zamuawiajaceu.o.

6. Oświadczani/y, t zaiiiierzariiy/ nie zamiiierzamy powierzyć realizacjc uastepujacych czści zamówienia

pt idwyk I ru Lwia lifl (u/ )i )!Itt „bi u n ś/j ć)

J Opis cześci zaliuiwien[a, która Wykonawca zatiderza Nazwa ptitlwyktiiiawcy
Jlitwicrzyć do eaIizrłezJhKIwyk(iaiiuc

7. W przypadku wyboru naszej uleny zobowiąztlicmy ste do wniesienie 2-abezpieczenia flależyleuo
wykonaiiia umowy z5odiite z wyiuoaaliii okrcśkmymt W siwi uraz zawarcia tliiitiwy na określonych w
projekcie umowy warunkach, w miejscu i ienuiiiie wyznaczilmlyln pYez /alilaWlajaceen.

12



X. ()wladczaiity, iż luisiepojace iith)rnUicIe staiiowii tae1unicc przedschiotwa w zioztillucnin tiL\Yy O

Z\yalczaUil.i nietiCZCi\yikoitkuitncji.

(w przypadku niewypelitieina Zinuacy przypnie, iż ż.idne z l)tOrlu1iui i)ie siajiowia ltjeinnicy

przeds i,i) orstwa).

4. Zarejestrowane itiywy adresy wykonawcow wystepiijiicycll wsp lnie ( w przypadku Wykonawców

wspólnie nhieajncych sic o udzielnie zimówieitia)

IQ. Oświadczani/my, ze wypeln iłem obowiiizk i in Iorniacyjiie przewidziane w art. 3 lub art. 4 rozporzadzenia

Parlamentu luropeiskiego i Rady (Ul.) 1016/670 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

litycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodneto przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 05/46/yVI wobec osób litycznych, od których dane osobowe

liezjuiircdii 10 lub iio.rcdnitt pozyskileiii w celu ubieenit a się o ud,.ieleii ie IIl!t1cj/cto zalnoWleltia oraz

i realizacji L1II](iW” (I ud/icieflie zaillowicItia.

/IkLczIiihaIIiid() li Iii iejsZejJ)kfl\ j.ii:

„1

4

lIlicc0\tic i daa „j)[li%\ (iiOił) L:1ylIEoi%ci

di, re;)reJen;icli \\„yk hiw ey

13



Zal4ziiik iii 2 (1(1 j\YL KFZt”—236—3 I/IX

rny

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako; ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY;

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

(miejscowość), dnia r.

(podn;s)

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 y.1.2) Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie;

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dta wskazanego podmiotu).

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

14



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełną śwadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mkjscowasĆ,), dnia r.

(podpis)
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Zaltc,iUk nr 3 do skz KF/Zl”—236—3 I/IX

piccztktt Iriiiy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

pkt 4 ustawy Pzp

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art ustawy Pzp (podać flEyaca zastosowanie podstawę wykluczenia sposród wymienionych

arf 24 ust I pkt 13-14, 16-20 lub art 24 ust 5 ustawy PZ9. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze;

(miejscowość, dnra r.

(podpis)

16



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do nastepującegolych podmiotu/tów, na któregoiych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

(podac pełnii „azwt”/fum”, adres, n takze W z,den,usc od podmiotu: NIP/PLSUL, KRS/CLDG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych

podwykonawcą/ami (podać

pelria nazwę/firmę, adms, „i także w zalezności od podmiotu. NIP/PESEL, KRs/CaoG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość,), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość). dnia r.

(podpis)
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pieczarka hriiry

Załacznik nr 4 do siwz KFZI”—2361 l/IX

OŚWIAI)CZrNIF

— owiadczaniy. że nie naje/wiln tjo riipy kapitałowej, o którei mowa war. 24 ust. I pkt 23 Iit;iwy Prawo
Zamówień ł”nhlicyiiych (I)ż. Li. i015 r. poz.. 2164 ze /in.), l. w ro;umieniu ustawy z dnia lb Iutco 2007 r. O

ochronie konkurcnu I kon.unrrntow (Dz. U. z 201 5 r., poz. I

— owiwIezaiuw, ze należymy do Icj nuej c.rupy kapitalowej, o ktrej no;i w art. 21 ut. pkt 2 IlL;tWy

Iiaw Liiiińwicii I”uhlic,riych. tj. W roitililielIiu U”.LIWy z dnia (6 łuien 1007 r. i ocrlroirie korikureiicii

kuiisunrciitow ( Dz. U. 7 20 I 5 r., lw/. I 84), co podmioty \VI1I ci nooc poniżtj (rialezy rn (łac nazwy adrey

ic(lzih)4

*
— llicodpo% icdriie krtIic

atidpis o.t,hy LIpc)\%a!riioIIe do
FCIrULt1ltI\y In:a i,yykiiiitwcy”
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Zitłacznik nr 7 do siwiz KIUZP—236—3 i;18

UMOWA KF/ZP-237-3I118

(!nąkkt)

zawarta w dniu r. wi Łodzi porn iedzy:
Instytutem WIókieii,iic(wn, instytutem badawczym z siedzibą w Łodzi (adres: )2—I03 I.ódż, ni. Hrzezińska

5/15) wpisanym (10 rejestru irzedsieborców pr\ytdzoneio przez Sad Rejonowy dla Lodzi—Sródinieścia w

ludzi XX Wydzhil (iospodaitzy KRS pod numerem: 000004:804, Nil”: PL 724—000—06—64, iŁcgoii: 000050231)

z%:(nyiii (kuci „Zinuu:iwi:ijacyni”, reprezcntow;inyin przez:

I ) dr inż. Tomasza Czajkwskicgo — Dyrektora
2) uigr 1-lanuc I”aszkiewicz — Główna Ksiegowiu

z siedziba w Nil”

zwanym/a tialej „Wykonawea”, reprezentowanym/a przez:
1)

2)

*1
I . Zamawiajacy powierzt a Wykonawca przyjmuje do wykoiuniht prace budowlane pn.

„.Renowacja pokrycia dachu budynku biurowego Instytutu W lók ennietwa w Łodzi przy iii. Brzezińsk jej
5/15”.

2. Szcze,óiowy zakres prac okreśia specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zalacznikanij oraz

dokumentacj a projektowi.

3. Xpecylikacja istctnych warunkón- zamówienia wraz z załącznikami oraz olerta Wykonawcy wraz z

kosztorysaiiii olertowymi złożone w postepowaniu stanowią integraina część niniejszej uniowy.

4. Wykonawca zobowiazuje się do wykonania prac będacych przedmiotem umowy zgodnie z aktLmalnyni

poziomem wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami. noriliami I zasadami sztuki budowlanej oraz z

należyta siar;innoicia protesjonalisty.

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznai sic z warunkami wykonania zadania, w szczególności z warunkami

technicznymi wykonania zamówienia oraz z dokumentacja projektowa, otrzyinal od Zaniawiajacceo

wszelkie dane niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i nie wnosi do mdcii uwag.

6. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dntyczace terenu budowy zgłoszone po terminie zawarcia I mowy nie

norii być podstawa do dochodzenia oszczeń od Zaniawiaacego oraz do żadamiia przez Wykoiiaw-cc

przesunięcia terminu rozpoczecia lub zakończenia wykonania robót lub rozpoczęcia tub wykonania

i”rzedmniotu Umowy. Wykonawca ue bedzie mial również prawa domagania się dodatkowego

wynagrodzenia z tytułu zaistnieli iii okoliczności czy utrudn len, których nie przewidzial.

Wykonawca zobowiazuje się wykonać przedmiot uniowy z imiteriatów wiasnych oraz zapewnić.

kompetentne kierownictwo, pracowników sprzct niezbędne do wykonania robót w zakresie zapewniajiucyin

prawidiowc pod wzgiedcm jakościowym I terminowym wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczegolmitiści

zaś Wykon:mwca zobowiazamuy jest do zapewnienia kadry z wymilagan\-mln uprawnieniami okreśtoinmui w
5 i wiz.

2. Wykonawca rwaran(uje. że zastosowane dn realizacji miiaterialy sa Iabryezmiie nowe.

3. Materialy. o których mowa w List. 2, powinny odpowiadać co do jakości wymu:mganiomu określonymii ustawa z

dnia I6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 20] 7 r., poz. 1332 ze zmliiammamui) oraz

wymiiar.anmomu okresionym w YFWiORH, przy czyni wyroby zaliczone do culpy jednostkowego stosowamaa W

budownictwie beila muocy być zastosowane wylacnimc po uzyskaniu psemimnej akceptacji Zamuawmiiacego.
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4. Przed starczeiriein ira teren budow\ n1itLriiiIy niezbedne (ID wykonania lIZelIluOtki timowy nti\za uzyskać

akceiiejc Inspektora Nadzoru. l)ostiiiczeirie ira teren budtiwy nirterialow niejatwierdzojii cl stiiiowi

ryzyko Wykonawcy.

3

O(ioiyhzlśi ZI Iii:iW”i;Ij CCO

/anlawiajacy z bowazuic sic.

Dostarczyć, przed pizek izanieiu terenu wykonania robi it. Dokumentacje I >rojektow. I \ raz /

(iwiadczeI1ieI1I ° Ri koiripletnosci.

2. Przekazać leren wykonania robót ii nodstiwie imtokolu wprowadzenia spor;rdzoiieeo lir/y udziale

przedstawiciela Wykonawcy Oraz. przedstawicieli Zatuawiajaceco. w rerruinie 3 dni roboczych od daty

podpisania niniejszej urnowy.

3. Wskazać i trdotepnić ptinkt poboru wody i enerei ekktiye.znei na czas trwania robót.

4. Wskazać niezbedny plac z wyznac,.cuern nuejse;t rui zaplecze i sk adowisko materrajow.

5. Zapewnic nadzor inwesorsk L

Obowbizki Wykonawcy

Wykotyrwcą,ziiwiqzps i rwlasny,ktrsfl wykoriaćjwzediiUotninowyjytyrnwszciceóJności:

I”i”zejać i zorganizować teren wykonani; robot.

2. Opracować na własny koszt projekt orauizacj budowy i BIOZ.

. Zapewnić na wlasny koszt uprawnionego kierownika budowy.

4. Prowadzić dokumenracjc budowy zgodnie z ohowiazujrcyrni przepisami.

5. Zabezpieczyć we wlasnyrn zakresie „nplecze techniczne w rniescu wskazanym przez Zainawiajacego.

6. Wykonać przedmiot urnowy określony w I ust. I ninielszej urnowy zgodnie z projektem, opisem

przedmiotu tufowy zawartym w SIW!. i przedmiarami robót, zgodnie z obowiazuiacyrum normami i

zas;id;mni wiedzy i sztuki budowlanej, mnhr1ie z obowiazujacymi w budownictwie przepisami i rrormu;rnrr.

zgodnie z przepion IiI II” i prz.eciwpożarowymi, a także zodnic z wytycznym i zrleccniaiiri

Zamawiajacego uyodniony ni (lir wykonania u czasie realizaci i zamówienia („raz W lerminic zodiiyin z 7

uiir)ie;sze ufl)m)U .

7. W czasie realizacji robot utrzymywać plac budowy w ialeiytymn porzdku oraz skiadowac w ustakinynr

nr ejscu wszelkie urzadzenia pomocnicze i materiały oraz usuwać odpady i śmieci om le ze specyi”rkacjut

technicznego wykonania robot budowlanych.

8. Mirerrmly poehodzaee z ri>zbiorki, demontażu. pozosialości po pn)wadzonycb robolach budowlanych

Wykonau ca niezwlocznie usunie z miejsca rozirmorki zgodne z ustawa z dnia Ii grudnia 20 I 2 roku

odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. ląs? z póin. lur.) (dalej ustawa o odpadach) e nlanynr

zikresiei piknie wszelkie koszt3 zwiiiziine / ich Wywozem I ulyl izacja.

). Usuwać awarie powstale na skutek badź w zwiazku z prowadzenieiri robot.

10. Naprawiać szkody zaistniale na skutek lub w zw iazku z prowadzonymi robotami.

11. Oznakować a w razie potrzeh\ także t”trodzić teren prowadzonych prac.

I 2. Wykonać znbczpieczenw W rejonie wykonywanych fl)l)Ot.

13. Zapewnić slaie urzylminic poizadku i ciystoci wewmratrz i hezporednio ira zcWoatrz terenu robot a po

nrkończtmriu realizacji rzedmirrotu umowy prztd dokonanieiir odbioru końcoego uarz.alnać lewi budo\\y

wraz z prz\ Ieg?ynm ołoczenierii W przypadku nicwykonani tych obowiazkriw, !alaiwiajac\ P oprzedinia

wyzniiezenw Wykonawcy <idpowiedirieco dodatkowego terminu nie dltizszego jednak niż :i diii i jego

bezskutecznym uplywie może zlecić osobie trzeciej wykonanie tych czynności na kosL i ryzyko

Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zcody sadu. Pizy wykonarriti pizediuriotu zauurowieina mialezy

t:yzgleda;c pot.iuio”iera t5ta\y) (I odjiidteit.

4. \Y\koiri\yca bedzk” jiorli)”ae pebia udpowiedzial:uoć z tytulu realizcii niiicjszej umowy. \ szczeioliaiseE za

zkody i ;iastepstwa niezc/eśli\yycir wya:idkow doiyczace osoli I mienia.

15. lntimr”riuowmc iuispekwra nuitizorti iiweiorsMego o okolicznościaci, kói”e ciosa wpiyric ira jakość lub

tmjióhrieiuie terminu zakończeniu realizacji niniejszej uniowy

n. Wykonawca pokryje ewentualne koszty wszelkich badań potrzebnych dla udokumentowania wyOiuigiaej

jakości wykonywanych robot i mirateruiłow.
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7. Wykoittwci zobowt;izaiiy est sporzadzić i przekazac w dnio zgloszeiiit E0tOwoSci (10 otibiorti końcoweezi
pize<lriiiotu Y.tlliitiWielIia cloktiiueiiiacje powykolia\ycztI W I tczeiiiplirztich. l)o (lOktIiiieIittLcji Wykiiiiziwca
zobo\ taimy jel doIiczyć wzystkic wynIihlI]c pt iwciti certy rkuy, atesty .świtdectwi (lopilszcł.elii do
StOsOy.”imnh, \Vl)LilltflViiiVCfl nhiłterialń\y.

z,ikoncieniii robol \k „oi iwcazobowiiznjc sic Ilu wl;isny kosz: tipoizuidkowic teren budowy i iuik,e w
razie k rysioiu;i (troci okolicę licu budowy.

0. „izekazac !uilIiiIWuklilcClflO piz.eciiiiot OIi1(IWV W term!nie uiiIoiiyin w protokole ocbioro rohót.

20. Uzyskania ił wlisny koszt \y\” m_iiimxch prawem dccyzti. pozwoleń dopuzczen ozct”dnien. zuiiwicrtlzeit

opinii iiiczlicdnych do zcodnc z ohowiizobicyiii w Polsce przepisami prawa reilizutej OWI iiddiiiii do

ozylkowiidii przedmiotu zniiowieiiit.

2 I Wykonawci we włisiiym ztkreie ;ipewoia warunk socjalne d Lm swoich pricowiikow.

22. Roboty iiio być prowadzone pr/cz Wykonawcę w eodiin:mch od 7.00 do 20.00 diii robocze.
23. I tn uje iioA wosc pracy w num w yin arie niż podano 1iowyże1 po wez.eśnicjszyoi uzgtidii:enu 7

Z im aw i ij c yi n

24. Wobec lego. ze roboty hudrn%itne wykonywane bĘ”da w tonkejominacej jeilitosice, wszelkie piice zwia/ane
z wykonaniem zarnówieniut należy prowadzić w sposób uinoiliwimjuiey Zurnawiuijueemo uyilwwame
obiektów, w szczecśilności wykonać odpowiednio zabezpieczone prztlścia dla ruclui pieSzegO.

25. Prace powoduace zapylenie powinny być lik przez Wykonawcy zabezpieczone, zeby zabezpiccz ć
otoczenie robot.

26. Zamuiw iuijacy uprawniony jest do kontrolowania prumwidlowości wykonaniu l”rzedmiotu Umowy. w
szczegolnot.ci terminowości prawidlowości prowadzenia prac i robót oraz przestrzegania przez Wykoniwuc

wszystkich warunkow zawartych w Urnowie i zalacznikach do niej, w szczegolnosci w I Jokuinentuteji

Projektowej i SWIZ.

I. Zztiiiawiaacy jest uprawniony, jeżeli est to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać

Wykonawcy na piśmie:

I ) wykonanie robót wynikajacych z dokumentacji projektowej, SIWZ lub zasad wiedzy technicznej,

niewyszczegołnioiiych w przedmiarach robót.

2) reiysilulcje z czesci robót,

2. Wydane przez Zaniawiaaceco poleceni, o których nowa w u,t. I „ nioga stanowić pl1dta\ye do zmiany
iennimmow wykonaina Zatimowienia obrehloll\clm (Mim/ zlomaiły wyimmgiodeiiit zgodnie Z postimiowaeiiinmii (i

Umowy.

3. /.iniiiii wynk,i:iee z poleceń. o których mowa w ust. I. ii,g;t wymiiimgac s,orźadien;a aneku ttim L mowy.

(I

Jeżeli roboty wynikajace z polecei wprowadzonych poslIlIowieiiialiii 5 ui. I nkt I ) Uniowy odpowtmdaji
opisowi pozycji w kosztorysie olelowyni, cena jednostkowi okrelona W Koszkwysie olertowyiu. ii/yWmlit

.iet (k” wyi ezen mu” wy.okoei wynacrodzeuia za te prace, o ktor”mn mowa w IQ Umowy.
2. Jeżeli roboty wymmiś.ijace z poleceń wprowadzonych pimsimliow eniami S it. I pkt 1) t iin iwy. mimę

(„dpowiumdmla opisowi pozcj u kosjton”ie (mierztI\y\ iii Wykonawca pow nnen przedlożye do umkeeptaci j
/00mw i4acec() kalkulacie ceny iednosikowci tych robot. z tmwzelednienieni cen c,ynn:kow produkt ji lic
wyizyclm (md okreloiiecli przez W\ konawce w kozwnsie olcuowYmil. „ilaezonyiu do oterty Wykonmwey. a
(iII miiner[mtow, kmńrycii ceny ile zosiami okmcslone w ktiszmiirysie omertowymit — ccii lic wyżeych od srednicłm
ccii iiatcri.mluw „sprzeiu i traiispomtti puhlikowiiiyc[t w wsntiwnietwic ..ckocenbutV” w im3mcHictm. w ki „rymu
kil kmilmcjm jest sporzadzimim oraz imaklumdów rzeczowych okrelonycli w Kuihlogicji Numktadow Rzeczowych
(I\NR), 1 w przypadku robót, dla których inc iikrcslm,iiii makimdów rzeczowych w KNI(, we innych ogólnie
stmmsowniych katalogów lub nakladów własnych zm.mkccptowmnych przez Zanawiajacego.

3 .Jezeli cena jednostkowa przaflżnia przez Wykonawce dii akceptacji Zamiimwiuijaccnmu hedzie skalkimlowmni
niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zuonawiajacy wprowadzi korekie ceny oparta na wlo.nyeh
wyliczeniach, zgodnie zosi. 2.
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4. \ ykonin\ca )O\ViiiICil doktiiiiit \yVliCteii Celi. li ktor\cii lilowa \\ liSt. 1 oraz przCtIsl.t\%ic Ziiiian aiaue!nu do

ikcepLwji wysokosc wynagrodzenia, wyiiik:ijacii ze zniiaii, przed rozpoczeciem robót wynikajicych z tych

71110111.

W przyp;idktt zgody ZIlluItwiajacego ni zmiane wyi tgiod,euta Strony podpis; pisemny Aneks,

l”erntiuy realizacji

lermiti realizacji przedoiiotti umowy: od dnia podpisania LinioWy do dnia 15.12.2(118 r.

2. I”tzek:tzanie placu budowy przez Z nawiajlicego iitS(iiI W terifltliie nie <llnższyiii 11/. 3 dni robocze nil dnia

nndpisiiii tili)OW\, Iii podstitwic iioloktilu wpmwailzciiii sporz.tdnine”o ItJy udziale Wykoi;iwcy i

Zimaw iajaceo.

*6

I . Wykonawca zobowiazuje sic wykonać silami wlasnymi lub podwykonawców naslcpujilcy zakres rzeczowy

robot:

ii) siłami własiiyiiii

h) siłilitIl podwykonawców:

.

2. Do zawarwa przez Wykoti:twce umowy o roboty budowlane z pdwykoiiawc jest wyiiiawnia zgoda

Zamawiajacego udzielona „zCodnic z pIs)cedufli wskazana w Iliniejszej Umowie.

J Na niwarcie uiiiowy z Podwykoniwca liii) <lalszyin Podwykonawca, której przedmiot ciii sa robtity budowlane

w yinaeaiie jest uzyskanie przez Wykonawce. l”odwykonawcc lub d:ilsz ch Podwykonawców „zgody

Liifl;!\YIii”1ceeO Iii uistepujacych nis;id;mclt

I ) Wykonawca. P wyko;i:iwca lub (kliszy Podwykonawca przedstaw !amuawiajacemu projekt umowy o

pod yykonawstwo dotyczacei robót btidowIniych oraz zakres robót, które Wuja być wykonane przez lego

l”odwykoiiuiwce lub dalszego Podwykonawce. w tym ze wsk1Lzanieiu kwoty wyniienidzenia przypadijutcej

„odwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. z t\ in ?;„aIjezcmI cni. ze jeśli o taka zetide U stpti te

l”odwykonawea lub ±ilszy I”odw\koliawc:I to oprocz takiego projektu timiiowy O podwykonausiwo

zobow iumz:oty” jest <iti doluiczyc zgcide 1.4 ykonawcy nut ntwareze tIO?OW (I poilwykonawstwt> <>treści zgodiicj /

pro ektetn umowy:

2) w terminie 14 dni od dnia przedstawienia pru,ektti umowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Zamawiuijuiey udzieli na l3imie zin)d\ na zawarcie ttmowy albo zgłosi sarzeciw do umowy 1111) zasLrłeł.eniui

di projektu tili1OU, Z zaeliOwatlieul zasad w,.k:izanycli u art. 143b ust. 3 I tisl.Ci ustutuy P711:

1) zekiszetiie w powyżsźym wrminie 1 dni sprzeciwu lub zttstrzeze:i przez Zaiiiawiajuteego dii

proponowanej umnnwy bedzie rownoztiaczne z odmowa tidzieleiii:i zgody:

4) w przypadku odmowy okreslone w pttnkcue 3) powyżej, Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy

I odwykiniuiwca tlOIiowIiiC przedstawi projekt tonowy O podwykoiitwstwo w powy2szyiii trybie. jeśli

wproUuidłi titupowiedtiue !liii.iii% (IQ it”oiektti tlI” (C/ i%t(iłU”C se (10 tiycli zalecI/i !ai11aW0ijieco

„„twuiiIycli w treści sprzeciwu lub zatrzezeń:

5) niezgliizca;e pisciiii;\IIi za,t:”zć,cil do przeliio/oneeo projekti tiniowy O edwykon.iwstwo W WW

tei”tiiiuie tinaża się za akceptacje projektu tiniowy przez 7aniawiijacego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zunil(wienia przetlkiży Zimawiajaceliiti

poświadczona za zundność z orygitialetii kopic zawartej liniowy o podi ykonawstwo, któret przediiiiotcin są

roboty budowl:tne. W tenltinic 7 dii, od tlnia jej łu:W:n”cgt. Niezgliiszenue;iuse:nnego sprzeciwu do

przedlożonej 01110W) (I pndwykonuiwstwo W \yU L rniiiiie Lin aża się za akceptacje umowy przez

L liii lW I uJ a cc go.
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4. Proceoiiiy (ikrclt)iie W Lisi.; Ust. I I lilia tdpI)\Vietliilr ZiStilMIflalile ULI wszelkich ziiiiiiii. ozupeliiien >i;it

Lnekso\y do uiiitw zii\yieiai:ycli z I ldy-ykunIwe1inii i d;ilszyiiii Ioć\\yk(i:)ii\ycilii:.
• iczeli Zi;iw4aj.icy iiiiii. ze kwaliIkiieje 1)Odwykiinawey 101) ICE”O w3t)O;izeniC W sand luc gwiraOttIi;

odpowiediuci akLi5C \yYkO!iillUa robot lub dotrzymania tenmuit:ów. łaiii;iwm;tjaey ma prawo żadime ud

\yykonacy 7111:110V podwykonawcy pod ryorcili [ipriwniena (Itl tidstipieitia od omow z n :0v

W yh ) lid WC t”

(:. l”odwyko:i:m\yey Husz;: spełiii.:ć tlkresltiie krytcnim w:iu:ik: gwar:iitwaec wyktinaide czcsei robot
(Ikresiol;” ch w 0111(1% W i I\VZ oraz (!osunwlit:Lct: proekwwcj

7. Do (It)kt)iiy%1li)l;i li/Li /111 iwialimeego hLz])t)SreLbfli4 ziplaty wyiiiagalntti wyn;iciotł”uni:m przysIugiiieegti

pdwykonawcy liii) dalszciiio podwykoii\ycy, kiury z:LWanI z:i;mkceptowlmn:i pizz Zmm:mwiaj:iccs”o umiluwc O

podwykoiiawsiwu, kiórej przedmiote:im Sa roboty budowlane, ul) któmy zawiirh priedlozoną Lainimwi:ijiceniu
LIO1OWL, której przedmiotem są dostawy tul) usltigi, y przypadku uchylania się od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez Wykontiwec, podwykomi:iwee lub dalszego podwykoitawcc zamówienia na roboty

budowlane, stosuje sic odpowiednio przepisy art. 143e ustawy PZl> z zastrzeżeniem 16 ust. I lit. U
iiiniejszej ti nowy.

8. Zainawiijacy przed dokonaniem pia(noei bezpo%rednio Podwykonawcy poinloniitąc kiksem lub poc”t:i
elektroniczna ti cymo zamiarze Wykoniiwce. Wykonawci w terminie 10 (liii ud dnia otrlyniaiiia tej iitorniaqi

uprawniony jest do ;gI<iszenia uwag. Zamawi:mjacy zobowiazany jest natychmiast poinlbrniować

Wykonawce o wszelkich roszczeniach I „odwykonawcy odnosimie pIat naici wiejnego wynagrodzenia, kture

l”otlwykoii:iwca kieruje hezposrediuo do 7:imawiajiceo.
Q. Zamawiajacy z;ipiaci podwykonawcy lub d;,lszcniu podwykoiuiy w ienuimiie 30 cni od daty oluymnania

prawidłowo wystawionej laki ury VA I na konto w li [j wskazane.

ID Wykonawca ponosi wobec Zatnawiajacego pełną odpow iedzialnosć za robol y, które wykonuje przy pomocy
podwykonawcow za cli działania i z.aniecliaiiia. ich przedstawicieli lub pracowników w takim saniym
zakresie jak za swoje dzailania. Ponadtu Wykonawca est zobowiazaiiy spr:iw<>tiĆ Maty ;iadztir nad
realizacja przedm:oiu uniow y przez Icówyki m;iwniw oraz dalszych Podwykon:tw ców ilonosi taka
odpwtcdz:ilmtosc za Kii dzialarint lub z:inieehaitii jak za wlane dzitlani;i lub zamiiecłmiinnt.

11W przypadku Um1W o podwykoii:iwstwu W zakreae robót l>tidowlaiiyeli, ktoiyeli przcdiiiioteiii Sit tłustawy

limb usługi stosuje sic n1tstepujaea procedtire:

I ) Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedklda Zania iajaeenitl poswiadczonm za
isodnośc z or sini lem kopic zawartej umowy u podwykonan stwo, ktorej przed::: iotem 54 dostawy lub
USILIgi. w terminie 7 dni od dnia ej zawarcia lub jeżeli umowa byla weześilici zawarta w terminie 7 diii ud
dnia zawarcia ninieiszel umowy.

2) W przypadku, gdy termin zapłaty jest dltiżsiy niż 30 dni, !ailiawiajae% inhbniiuje o tym Wykonawee i
wzywii go do w1irowilzet:ii zmian, pod rywuein naliczenia kary umownej okreslonej w 15 ust. I pkt g
umowy.

3) Postmow cnie powyższe dotyczy tylko umliow O podw Lonawstwo:

— o wartosej wiekszet lub rowmtet kwoce wynoszacej 05% wartt,ci Itililejszej tmumowy oraz
— Li wartose i wiekszrj niz 10 000 ił.

4) „k pmzypadki okreslen ma wynasroozel, lit W wal te t I onej niż ilon polski wwi misI umowy plidwt kunau siwi)

iiiala sic bitnie 1iod Li\Vige iediu kurs dai:ei luty opublikowany przez \BP w dniu z;tw;ireI:t WutiWt

.teshm w dniu zawarcia umowy NIW nie publikuje tabeli kursuw srcdnieli, nilezy przyjmć kurs z tabeli
ursnw sredn:elm oiuI:lmowany w dniti miijhl:zzt:n PLl dn:tm zawarcia uinuwt.

5) \\ i:zypadhu z1Wa1c:a kilku 011:11% 0 p1thw\kiIi:mwsw”u z Iti:: snnynl l”tiLh%ykummawci lob da!z\I:I
I”t”[:w\ ko::mwcm ust. I pk:. 1) Mnue sic jezeli tOina warnsu: tych una,w spehit: Wy:iIici oKrcIoae \% list

11 1ikt )
12. \k unio\yacl) z ptidyyknii:yc:ini \kyknmta”ea znh,i\iizan3 lest

t) zapewne aby slUli;i wynagrodzeń ustili””ui w nieb za zikies ohot hltulow I;ill\ rb tiusttw i USILIS

wykona:iych w podwyko:iawstwie nie pnzekitiezyla wymiacrodzemii;i przypadijaceso na Lem: zakres robo:
hudowlam:yel:, dostaw i Lisłitg w filut siej tIlilowic Vv prztpadkii mt[eprzestrzeglnia powyzego ubowia,kti
/ln:Iwiajaey upriw!uony jest do zeloszei:im w tym zakresie zitstiyeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych
0:1:0W o pudwyktiniwstwie jak również
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N tennin zaphii\ wynt,rodzenii podwykonawcy bib dalszemu potlw”koilawcy Ile iliLIze Int iIlLiźst nit 31)

dni od dnia dorcc;cnia Wykonawcy, pod WykOna\%cy lub dalszemu podwykonawcy aktory lub rachLinku,

potwierdzajacycb wykonanie zleconej potlwykoiuiwcy lob dalszemu podwykonawcy dostawy, osłon lob

1(1 boty

b udo I iii L

c ) lilii być zawarte postioowien ie zobowuizujace I”od\yk niwce lub dalszepo I odwykoiaiwce do

irzcdkliitlania Zatli \yiacc:I1LI 11rOjckt\Y iiiitów O ILLItU wyk iiawstwo oraz poswiadcionych za zodnośc z

orsEinateili kopii tiniow na zasadach okrblonych 1(1 litej.

13. Wykonawca zobowi;iziny jest, przed dokonanieni odbioru robot, przcdloiyt Zainawiaiacemo oswiadczenic

podwykonawcy lub w inny sposoti udowodnić laki uregulowania nale2nosci wobec niego za patce objete

odbiorem pod rygorem wstrzymania zapluty Liktory Wykonawcy. w czesci odpowiitduijacej Ii ieuregiilowatwj

nutlezności dla podwykonawcy, do dnia doreczLnia wskazanych potwierdzeń. irony uzgadniuia, ze w

przypadku braku powierdzeriia, \Y3 konuiwca do dnia jego przedIo”enia Zaniawiajaceniu nic bedyie

uprawniony do odsetek iii nielerininc)wa zuiplatc hiktury.

14. Zainawiapicy ma Prawo pomiuc zenia umy pienknj należnej cło zapluily na podtawie otrzymanej od

Wykonawcy laktury yA”I” o kwoty wypłacona podwykonawcy na podstawie lóktury VAT wystawionej w

związku z realizacja zaakceptowanej przez Zuti twiajucego umowy O podwykonawstwo, której przedmiotem

są roboty budowlane, lub przedłozonej Zamawiajacemu umowy, której przedliliotem Nut dostawy lub usługi.

I 5. Jeżeli zmiana albo rezynacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca

powolywał sic w celu wykazania spełniania warunków udzialu w postepowaniu Wykonawca jest

oho w i mzany wyk i zać za maw I tj ac emu. ze p ropo nowa 113 inny l”i Id wyko na we t lub Wyk on utwca sa in od zi cł II C

spełnhm je w stopniu ;]iilicjszyn nit podwykonawca, na którego „msohy wykonawca powolywal sic w irakcie

postypowania o udzielenie zantówienia, nut montent dokonywania zmiany.

lb. Podwykonawca, o którylii lllOW W ust. I S wraz z projekten i umowy o podwykoiiawstwo przcdstawia

oświadczenie, o klóiyni mowa w art. 25a ust. I ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wyk uczenia Wi ihec tego podwykonawcy

17. W przypadku edy Wykonawca wstcpute w obowiazk l”ockykonawu, o którym nowa w ust. lb

przcdst;twia oświadczenie. o kión in mowa Xv art. Sum List. I u”tawy Pip.

I 8. Jeżeli Zutmau iajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy, z którcn potencjału skorzystal

Wykoniwca. zacłlodza podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiazany jest niezu ocznie zastumpić tego

podwykonawct ul) zrezygmlou tć z powierzenia wykonania części zucnwwienia podwykonawcy.

mi

W zakresie wykonywaii ia przedilliolu niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z Tel.

2. Inspektorem liadzom z ranuciiia Zanmawiaacego jest Inspektor nadzoru działa

w graincach umocowania okresloilego lirzcpisanii ustawy Fatwo budowlane.

3. Wykonawca ustailawia kierownika budowy w osobie tel.

4. Kierownik robót działa w mieniu i na rachunek Wykonawcy.

* 10

W ynagrndeemmie i moźliczcula finansowe

Wynarodzenie Wykonawcy za wykonmnic przedmiotu zanlowIcilia, zgodnie z oferta Wykonawcy wynosI:

zł brutto (słownie

2. yI1aeiodzcilie za wykoiluulic przedilliom Umowy Ha charakter kosztorysowy.

3. Zanłata ustani u ciacti 30 dni od daty do%tarczeili,I Zaiuau iuij.tcemu prawidłowo wyst.iwione tiiktuiy na

iaciiunck Wykonawcy wskazau na iókoze.

4, Rozliczenia rzeditioLti zailili ictima nastm: ktlsztoryseIl ;iowy.kiulawcz\in.

5. pr pauLu braku potu ierd,”enia notatę podwykonawcy. 1 kton 11 uiowa w X ust. 3 uMowy z.mnłatm

będzie cidpowiechlic) poinilietszona.

6. Zuniiawiajuicy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynutert)dzcnia Xv cześci odpowadajumcej ilieoreglilowanej

naleznusci podw\ konawcy / dalszemu podwykonaucy, celem tmbezpieczellium srodkow na zapłuilc dla nich,
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iii co \\ konawci w\ razi z::ode. \\ Liki ii przpadku Wykoii:twcy nic tieda ;Mz\. Inc iwaly „adue oszczemi

J teLci l\ Liki. W szczet_oliiosci prawo do ydlil:i rideteK Utitwowycii
7. \k ii bse [linowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do ej wykonania.

M
Odbiór 1irzeiliiiiii( Ii II mowy

Odbioru oliot koncowy przedutiolu urnowy <lokona koinisiii iowolanit przez /aiiiawiajaeero do cidbiorti
robot. w skliid ktoiej \Yejda: przetlsIiwicicle 7imiwiajiceio, iispektor nadzoru i\yeslt”rSkiezO

[Wal. upniwiiiLin ni zcdsll\Yic cl

2. ()dbiói rObOL kOiieO\yy iol;inie ioźnoczely w tel11111 je 5 duj roiloczyeti od daty te OS/cuCi przez Wykon;iwce
eotowosc do odbioru.

3. Z czynności odbioru zostali ie spisany 1irotiikoi. ziwier tcy wszelkie usuileiti.i Siron dokoniLlie W bku

odbioru, jak leż term j i]y lisuti tern tw jcrd,.onycb przy odbiorze usterek i wad.
4. Wyk nawca zobowi:it.iny jet dolaezyć do pmiokolu odbioru dokumenty okieIoite w 8 ust. J umowy.

5. Jeżeli w Loku czynnosci odbioru stwierdzone zostanu wady. to ZLinawiajaceinu przysIuuja nastepujace
uprawnie na

czci wady itadaju sic (10 UStili lecu inożita odmówić odbioru do czasu usuiiiec ta wad,
li) cku wady nie midaja sic do usuniccia, to:

—jezeli nie unieuut7l wi;ijz one użytkowania przedni lotu odbioru zgodn je z przezilIczeilicni,

Zainawiijacy iiiote tibnizyć odpowiednio \y}”l]agrOd/ellic.

—jezel i wady uniemożi iwiaja u,ytkowan,e ztrodnie z przeznaczeniem, Zamiwiajacy może odstapić od
umowy lub nid ic wykonania przediiiiotn odbioru po nit drutu.

6. Wykonawci jest zobowmazany do zawiadomienia Zamnawiiijaceso O usunieciu usterek i wad oraz do zadania
wyzitaczeilia ternhintl iti odbior nLkwestmoihiwaityclm uprzednio robot jako wadlwycll.

7. Ziniawimjaey może podjw decyzje o przcrwoliu czynnoci odbioru, jeżeli w czasie tych czynnoci
ujawniono istnienie Iakicb wid, które uniemi>żlmwiaji użytkoumie przedmiotu zodiiie z przeznaczeniem.

X. inspektor nadzoru dokoni odbioru robót zanikajacych oraz rotot ulesajacych zakryciu w ciaru 3 cliii od dnia
zeloszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy. Nie odebnniie robót

w ty rit tern] nie n je wst rzym i tuje postepu pic.

2
( nura ncj:l i rękoj ni in
1. \\ykonayc:m e\ytrantuie yykoiuinie rotioi jakociouo dc,bąlt. zeodnie z nhiminaeiiiem ilorliianii

tecjiitieznyiui i uarunkaini umowy. bez wid poniniejszaiacycli warioe robot Uti uitiemiiożiiwimiaeycb

użytkowamue przedniiotc LiiilO%%y żeodri ie / CCO przcznaczet]iciii

2. Wyktinawcii tidzielit zwiraticJi iii roboty dekarski iiUesiec henie cid dny odbioru końcoweco
prztdin I Litu umowy,

3. ;wamnr ja musi być swiadczona przez Wykonawce na koszt Wykonawcy i wszelkie działania oreinizacyjne
oraz koszty z tym zwazatie ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca ewarantuje dobni jakość. oterowana przez producenta, spełniajuica iyszysikie kryteria wysokiej
jakości dostarczoitego produkiLi zeodiiie ze specyflkacjut teciuticzna. Odpowiedzialność z tylulu twaralicji
jakości ohe1iiiuje nmiowno wady powstałe z przyczyn (kwiacyuli w przedniocie nLmówieoia w chwili
dąrkonaiiii ()dbioitl pl/el iii wiajaceo jak i wzeJke lilie Wad\ 7\c”;ic, pLiwsltte Z pr”ycty], za kińre
ntkotiawca poio. ot:nowedzia.nosc. not: warenk:cmr, ze w:tćy te nlwriii sic w ciacu Lriui:i

obow,lz\ warna ewiraticji.

S. Cza rcikuj i W\ .KoJtwe\ na /tuO!ooa awarte w\ ioa lic dutej niż 8 cocz; 1 (piJe! czas reakcji rczui:i;a i:Y

jci i]Iż\ uzd \yKOiiil\yL\ CO „eC/J]\ Uzytkliwii:ku i poCiecic Lz\lrnosc; zli,erziptcycit Co uSLliiec;i wiLi.

licYte id tiiLtiiicatti zeloszenia).
6. Napitwa ewarancyjna betizie w\ko[lana W meriiyriic iiijkiotszyiti jak to inozliwu, lecz nie dluższyir niż I

dziel] lkzac. Lid moiiientu zełoszenia (telelbnicziiie e—mailem. hixein lub lisiem poleconym) chyba ze śtroiiy
W oparciu o stosowny pnitokol koniecznosci wzajentirie podpisany nigodnia dILtższy czas naprawy.



7 W prtypidkii w\koiiawca ue zastosuje „le Cłu pOU\ iszych \YYIiiaLiiil Z;iIiiiiWflhjac\ e1t tlIiiflfliOii\ UL)

ttsUtiltCta wad sziiiitidzielitie lub w diodze zleCellili l:ipntwy iii i\”/)”kO i koszt Wykoiia\yCy /itClit)WUdC „t/y

tyli) inne npniwnietliii piyysluiijaee tui na podstawie liniowy, UJ szczeĘOIihisci związanych z tlpriwilieniailii

z tytnlti gyarancji. rekojnii.

N. Dokuinciiły e%yzir;tncylne %\ ykon;iuca zohow iizaiiy test dost;irc/\u ty ikicte otjbiorti koncowelzn.1ako

/aiiCZILk do liĄu(okOilI.

9. Zamiwiajacy inoze dothodzic rnLcZctI W\ itikijiicych / rekojini i w:Lranci także po uplywe krniiiów

iwUr:inCji I rektijtiti, czcij zzłosil Wyknna%cy kinieitie wad lub usterki przed upływem tych erifliliow.

Wykonawca ponosi kosziy LiXUO WC ia wad ujawnionych W okresie gWarancyl nym.

ID. O wadzie Wykonawca zostanie powiadouioiiy poprzez fiks, droiz;i elektron kina lub telefonicznie.

• Wykoniwca jest odpowiedzi;iliiy WzLLlcdeili ZiIlitU ajilcego z tytułu kqjinL, ĆtOdiiIe Z pI/epis.iJltr kodeksu

eywi litego, okres rekoj in ustalony cl na 36 utiesiccy I icpc od dnia odbioru końcoweĘo. za wady lity cnie

wyko na iw Ii Fol „ot I I fliZ za wa iły I zyt ziw pfl iwne dost i rc zu nyc I I ino z unii w:m yc h CIC ni ent W.
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Kary umowne

I. Wykonawca /h\yiaflti)y jest do zaplaty iiiistcpujpccj kary:

a) za opuunieiuie UJ zakotwieniu pricdnnotu UII1OWY Z iiczyn leiacych po stiOil „e Wykonawcy,

W wysokoci 0,1 % wynaltodzenia UillOWIlegO brUtto okreslonego w 10 List. I umowy za każd dzieti

Opozti 1C0fl1

b) za opóztiieitie W usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwaraileji i rekcujiiii

powstalych w okresie gwatailUji, W wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w

IQ ust. tiulowy in każdy dzień opóźnienia;

c) w przypadku odtapictua przez Zainawiajaeeeo od utniowy z pr/yuiyn le,ac\ch po str0111e Wykoiiawcy

w wysokości 5% wynasrndzeiiii umownego brutto okresloncLo W tO ust. t umowy:

d) in brak zapiałY tul) nieterililnowa 7iplate wyiiiisrodzenma „iiileżncgo podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w zakresie przedm iotti umowy, Wykonawca zaplaci kare umowna W wyokosci 0. I

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lut) dalszemu Podwykonawcy 71 każdy dzień

ki leiidarzowy Opól ten iii;

e) ni nieprzedłożenie w feri:mnte obrekinyni w tintowie lub w omenIe uicz)ożenie do iaakueptowanii

projektu timitowy o Ihxlwykonawstwo, której przeilniiotem a roboty huntocjitie lut) puektu jej tuMan”.

uzupelnieiiia lub aneksu Wykoiuiwca zaplaci kare umowna w wysokości 0.1 9 kwoty wynagrodzenia

brutto, u kk ryni mowa w Itl ust. I za kazde naruszenie oddzielnie:

1) za nieprzed Winie po.świadczonęj za zgodnosu z oryginałem kopii umowy o podwykotiawstwo lub jej

ziuiaiiy, uzupelnieni:m lub aneksu, Wy konawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0,1% kwoty

wytaierodzcuia brutto. i” kić,rnn nttiw;m W IQ ust. I za każde u;iruszenie oddzielnie:

za brak zi liany urnowy n iodnykonawstwo w zakre3e turni tui iapl:ity — \k ykonaw ca zaplaci kart

umowna U whsi)Osc 0. 9 kwoty wyo:ierud,enj;i brutto klarytu niowa w 10 ust I za kazde

liaruszenie oddzielnie:

2. Zasi izeżone kary umowne nie wylaczaju odpowiedzialności Wykonawcy ta zasadach ocolnych, jezel i

wysokość szkody spowodowanej działaniem lut) zaniechaniem Wykonawcy przekroczy wysokość

zastrzeżonej kary umownej

Wykonawca ponosi odpow iedjialnosc za diial;mnia oraz zanech:oua pracowników mira, osob trzecich kinryru

powierzy wykonaine u%Itie. Xtrniy w\Iaez:t:i stonw:tnie art. 429 kc.

li

Odstą pitii k od tu IIIOWy

I. Oprócz wypadków wyniiemminiiyeh w treści iyiulu XV kodeksu cywilnemu oraz przewidziniyeli w art 145

ustaw IZI. Z:itnawiaiaccinz urzysluguje pmiwo odstanicnia od tiiitt,wteżeli:

i) zlożony zostanie wniosek ° Liełoszenie upadlose: lub iataln ri,zwazailie óriny Wykonawcy.

b) z,hlan:e /iIet\ jakikolw;ek skl:idrik niajitku W ykonawuy Ulo )kLm pioU adznie przeciwko lichIi

ptisIepoyaiiia egzektieyjmieeo,
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.1 \\ ykiiii\\cI zanieełi.t realizacji umow k sposób iiIcprzerw:uiy nic realizuje jej 111cl okres 0 diii, z
wyłaczeiiiciii sytuacji hi kloic Zmi;twi;ti;icy wyr;izil jode,

W poiiiuiio uprzednich pisemnych iłwuknit,iycjt z;isti.”cżcit ze słiony Z;iiii;iwi ł;iuc.io \ybon;iwci nie

I eal:zt4e robót icOdIHC 7. tinioa lub uporc.”ywie Itib w IhlflCy sposob Zanic(Ibule /ObOWHliai”.ia LIIIIoWne

tĄ Wykou;iyc;i nie nypocz;ih re;ilizacj tiulowy but ii,:is;idnioiiycli przyczyn w ciacii J (II): pił leriniultu

tiSl;iIol)tLo \V usL. 2 ittiii.iszu tuullt)U\

v )rłyp;uiktl koiatcyiiosu; \Vu lokrotneco dokoiiyw;i:iia bezpsrednicj iuułaiy ;l(udwybunawcy nb

d;iIsztnti potl\yykoul;i\ycy którzy zawarł” za;ikcepn”waiia prycz Z;i11;iwia:;iceLO Uull(IWL O

pou\yykoil;i\ystyyo, ktoii priediniotcuui sa rtlllO(\ budowh;unc, lub kwizy z;,w;,rli przcdlotoiu;i

!luliWiaja(cIllti tiullOWc kieruj przudnuotum s dostawy” lub uiut lub koi ecznisci (IOkt)itiiilia
hezpcusrcdiiucui z;,alar na sunie w,eksz;i niz5 % \Yar(osci ululowy W .spr;Iwie za”li(iWieflia pllhliC/ne.L() (;ifl.

I 13c ust. 7 usLawy Pzl”).
2. Oprócz wypadków okresionych w ust. I 7aiuawiaj;iccunu pr/ysIuuje n;i podstawie art .395 * I Kodeksti

cyw:Iuicco ir;iwo cidst;ipieiti;i oo umowy w ciacu iunci;ic;l od jej poepisania.

J Odstapicnic od ttmoyy pow;nao nastapić w Ioruiiie piselWulej pod uyioreuu ;cW%/flQsC; t;%k;eel) oswi;tdczuuii;i

ze wskazaiiietn podstawy takiego odst;ip:enia I iiioe uiasi;ipić W ternitiue 7 dni od dnia zaisnhlenia tl;uict

okoliczii 1) C I

* 5
W przypadku odstapienia od urnowy Wykonawcu i /.iiiOitW1;LbLCCO obciazaja nastepujace obowiajki
s/C Legi) 1) \YC

Wykonawca ohowiazany jest:

a) w leruninie 7 dni od daty odstp;en;a od umowy spor/.ąd ic. przy udziale kouniji powołanej do odbioru
robót ze strony Zaniawi;ij;icego, szczególowy puotokoł inwentaryzacji robót w toku wedlug stanu na

dz.ie( odstapieiua.

b) zabc,pieczyć przerwane roboty w zakresie obustrouiut;e utgodniouym iw koszt tej Strony, której działanie
lub arnechinie stanowili) podstawy (10 złożenia oswiadczeiua o odstapieniu od uuiiowy.

2. Zani;iwaaj;cy w razie odstapteiua od urnowy z przye7yll, za które Wykonawca nie odpowiada oliowiaz;iuiy
jest:

;i) dokonać odbioru robot przerwanych oraz \4ylI;icic wyiiagrndzeiiie „:„ roboty, które /osi;tły wykonane do

(lilia od tipieuii;i od umowy,

li) pr/ejac o<I ykonawcy pod swoj doztir tei”ciiti budowy.

*
\Ęykonawca iohowi;miimje ie do utriyiuannu przez. c;tly okres re;ilzaciu J;iiuowicnia w:iżu:oscu odpowiednich

umów ubezpieczenia od odpowiedziaInocm cywilnej um kwok nie mniejsza liż zł (łIt)hcłl).

2. W konawc;, j,rzed,tawi Larlawiajaceinu w termuii:c 2 (liii od daty „aw;irtja u]i:liej”./cj Lminowy. liliowe
ubeipiecźciia od odpowiedzialnocm c wilnej w z;tki”esie ar wadzoutej tIiiałaluioci obemmuuujaua t;ikzc roboty
suaiuiiwiacc przedmiot umowy. z zastrzeżeniem ust .3. W) konawca przez cały okres trwania uiuowy
zobowi:izany jest do uztipelniania kwoh” ubezpieczenia.

3. Ljhejiicczeuuiu podlccąja w szczeetulnosci:

1) roboty ohickuy budowlane. tulzidzEni;l oraz wszelk:e nie ulic ucł:time „wlazane lieipiŃ”cdummo L

\yyktiul\\\aitic:ti robot od: ocnia. btir;icautu. i u:uiycli zdarzeuu Io”auwycli.

li odpow”icdżialnosc cywi;hi z:t szkody orz u:.i1castw:t i”iuszcze”.liwych a\:1m.idkiiw doiyc,acycb
1riciiynlko\y I osób ir_ecicł) a J”oł(”Stałyclh W z,wia/,kii Z prow;idzoiiyitui iobou;inii btitk”wlinyr:ui

V
Wskonawca okwi;idcza, iż łrzed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytcsti wykojiaiiia niiiiiw

w wysokosi: 5% ceny ołerty brutto, co stii]inĄi kołe \sysokosc; zł, słownie zł

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w ibrnik

3. W przypadku nie wykonania łub nienaleytegtu wykonania zamówienia w tym nie ustiniecia nb Inc ust;nicci;m

w łeriflillie wad przedmiotu z;tmów;euui;t, z;tbezpicczeiire w raz z łlowst;młyill; odsetkain; budzie wykorzstane
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(li) /.t,()dneL”() / tiulOWi \\kOiiiinl:I oból i do pokiycia 0)5/c/ell Z tyiulti ickojini za widy Itl!) cwarancji

jikosci.

4. W przypadku naIczyiero wykonania robót 709i zihczpieczeiiia zostinie zwrócone w cóiro 30 dni od dnia

odbioru końcoweo calego przedni lotu umowy polwierdzajaceso jego iii leżyte wykoniun e I”ozoslala czesć

czyli 30% zostanie zWrocoi)a nie pozniej niż w I dniu po upływie okresu rekujmi liczoneCo od (laty odbioru

hoitcoweŁo.

S. W sytoacj . dy wskutek okolicinosc i. o których mowa w I 8 ust 3 Iih a nnic szuj umow wystaai

koniecznośc irzedltizeii:a lernijnu reali/ad; zamowlellia W sInunkti do terminu przed%ILWlonco W olercit

pry.eI;irĘowej Wykiiwca przeti podpi.%uniem aneksu lub najpoznie) W dniu USt) podpisania. zobowizaiiy

jest do przedluzenia teniiiuiti waznosci wniesionco zabezpieczeiua uialezytcco wykonania umowy, albo jeśli

jest to niemożliwe do Wiiiesreniii nowego zahezpieczentit na okres wynikajpcy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca zobowiazany bcdzie do przedłużenia lerrninLu ważności wniesionego zabezpieczenia należyiego

wykonania umowy, albo jeśli jest to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia również w sytuacji

przedłużeni okreu rckojmi ii wady, na okies tetro przcdlużenit.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca noże dokonać ?!1)iimly lormy zabezpieczenia ci jedna lub kilka

lonu. o k ion”eh mowa art. I 48 u. I ustawy Pil”. Zmiana lormy” zabezpieczenia musi być dokonana z

zachoyaniein ci gloci zabezpieczenia i bez zmiany eco wyokosci.

18

Postanowiemi iii końcowe

1. Zmiany treści Umowy wymniciija loriny pisemnej pod rysorent niewa,ności.

1. Stromw przcwiduja mozliwtiść dokonywania zm lii W umowie. Zmiana nutowy dopuszczalna hydiie w yramiiciicli

wiiaezoimycb przepisami I”ZI”. w iyi]] mrtykul 144 tuL. I „lP oraz tikreslonych W mlinicjszci (muflowie.

3. Zamawiajacy przewiduje możliwosc zm iany umowy W nasteptij;ucych sytuacjmch

i) Zuuiiawuaj!cy przewiduje inoYliwosc duko,iauiia zmiany terminu wykooumiia zmniowicmiii w przypauku

konieczności usuniecia hłdów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub wystripienia

okoliczności niezale”nych zarówno od Zamawiajaeego jak i od Wykonawcy. W szczególności dotyczaeycli

koniec,ność przesuniucia lenninu przekazania terenu robót, wystapieniri szczecolnie niekorzystnych

wa „tj n k ow ogot I ) Wye li

h) W przypadku trdy po dniu zawarcia calowy zthtiaie zinue?liouia stawka podttku ud tuwaniw i ubu (VA”) w

wsumiku do stawki ;odnie / kiomu obliczona nislula cena oleimy dopuzci .ie znlianc wynaurtidicutit bruihi.

yĘodnie ze mijana ptid;mikLu VAl”

t”) Lum;uwiaiaey przewiduje p(o)adio nio/liwose dmrkuui;mnij flniimil (linowy W przypmdkmcIi zuliiiuay rcsul;mLjJ

prI%11yeli wprowadżouych w zycie 1)0 dacie podpisania Liniowy. wywolulacych pilrzet)d „lniany umowy wraz

ze skutkami wprowadzenia takict alniany.

4 ( Ls t wi L rzytc loosci puco mu znu I n dcznt j ykon twcs z lyl iii li wykomi ton unij wy lub Itl C/u scu wym t. i zuods

/aiilawiajaeego wyra/onci W lurnue piseuniwj pod ryuoreni niewazilości.

(M iti IUL LiFt .(ilt)% tuiytli tmunucr, ttmil(P4 I obowiiuti I1rzpu5\ priM ( („RI kiLtu M /t/L,.QIulO%L Kodck u

cyMilaeuo, Lm(a\yy Prawo budowlane. ustawy Prano zaniowiemi publicznych oraz u.ttwy O nawie zmutonk:in i

l3raer pokrtw iy cii.

f, l.weninalne spor wynikajace Y niniejs”L”j umowy rozlrzyua \ad miejsca ieilyilw Z;miawhj;mceuo.

7. UmnowL spurzadzono w trzecim ednobmzrumiaeyclm egieoiplarzaeh, w iyifl dwa etLzcruplarze dla /.amnawiaiiccgo

jeden dla Wykonawcy.

Z;ulaezniki Litu uino\ry:

) I )lći”i .u \„t”ykmniwcy

2) l\\,”. wi”tiz \yaa,nicmitii

3) !iubezoicczciire i)ale/)itrgi iiyl..ti tania tifllOWy

) l”ol:,m ( )(

5) Kii ztoiy” (ur cni wy

29



Z4RIAWIAIĄ(Y WYKONAWCA

Zihicznik lir 8(k) i\YZ KI/ZP_2:6_3!/łx

Zo I)owii!ziI nie pd ni jot U trei ego cło ud Ostq) nic nia wias nyc Ii zasobów 112 zasadach określonych
w art. 22a ustawy I”zp

t.p. Naztya Podium n łrzcciego: — - —- Adres: —

_________________________________

Ja (ny) niżej podpi sany( i

(i iI1I i flatWikO

osoby upoważn onej do reprezentowan in podmiotu I rzeciego) zohowijzuje( my) siy do oddania iw

po(rzcby wykonania zamówienia pod nazwi: Renowacja pokrycia (fachu budynku biurowego
Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy uł. Brzezińskiej 5/15,
nałpujqceiuu Wykonawcy (nazwa i adres wykonawcy):

natepuącycb iisobów (miałe2\” wskazać rodzaj tidoskpn ia nycłi nisobow. np. idol ności Iccluiuicinc
Iut LaWach WC, potencjal ekonomiczny łub finansowy):

Oświadczam, iż:
a) udoslepn ani Wykonawcy ww. zas by, w ntstpujcynm zakresie:

b) sposób wykorzytwuia łosicpniomuyclu pr/eLe iuiiue zaobO\%! zakie., mojeuo udziału przy
wykonywaiuii zaiuc)wiezlia bĘdzie wilypiijący:
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e) charakter stosunku Liczacego mnie z \k ykonawea hedzie i]aslepLijacy:

d) okres lwjego udziału przy wykonywan iti zamówienia btdzie nastpujaey:

(DArA. PODPIS I PIILZĄTKA IMIINNA OSOBY LjIQWAŻNIONlJ DO SKLADANIA

OSWIA[)CZI Ń W( HI
W IMLINIU I”ODMIUIU IlU] kIl:G() —

Id[)OSTIPNLĄJACŁ( K))

Zobow azan ie podmiotu I rzeeieeo musi być podpisane pucz oso(i!y ti pOWa)tliOiU!k (10

reprezcolowaitia podmiotu trzeetela) w zakresie jego praw niajalkowych zgodo je Z wpiseili do KRS.

wpisen do CII 1)0 I ub Liniowa silól ki albo przez osobe/y pos id jaca;”e pelnomoen dwo, klore

wykonawca zoliow janiny jest do iac,yc do otery.

Zodiiie i lal) sami SIWI I utiwy Pip /.olMnyiazanie wypelnia podnuot I rzeci przypadku. gdy

\Vykotuiwca poiewi na JUIIO zasobach w celu wyk;izaii in pełninii ja % aruuko udzin Iw pnslepowai)iu.




