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IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmio[ zamówienia:

Modernizacja pomieszczeń nr 02 i 011 adaptowanych dla potrzeb zakladu BZM w
ramach tematu BZM 2701 „lnnowacyjne włókiennictwo 2020+” w zakladzie przy

ul. Gdańskiej 118w Lodzi

Tryb:

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

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KF!ZP—236—33/1 8

Łódź, dnia 16.10.2018
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nroaninetoriuny

________

I

In
I. Nazw:i (lirina) oraz adres zainawiaj4cco

Iiistytnt \k ókicnijichya

iii. I rzei iska 5/ S

1031_Ód”.

rei. 0 41 (ii—63—! Ol

kiks. 042 „0-2i, 3X

Reson: 0000502.;;

VAT UL li 724—000 ((6 61

(odziiiy pracy od poiiedzi;iIku rio piaiku. od 7.30 do 15.30.

II. „[ryb udzielenia zamówienia.

Niniejsze postepowanie piowadzone Jest W trybie przet;neu u1ieoUriiniCzoneg() ilu podstwie ari. 3$ i nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień i”ubl icznych zwanej dalej „ustiuwa PZV”.

2. W zakresie nienre!,Lilowanyun niniejsza Specyijkacja Istotnych Warunków Zamówienia. zwan (lale)

I Wł.”, za%Ic)sowailie maw przepisy Usiiiw P/P.

3. Wartose I zamowienia nie przekracza równowzirtośei k\ Ol)” określonej prrptcli wykomiwezycii

wydanych n;i podstawie art. II osi. X ustawy P/P.

III. Opis przedmiotu z:uinówienia.

Przedminucin ztinbwienia sa roboty budowlane. instalacyjne witl.—ktii. i Wentylacji rawiiacyjnei, orał

rtibouy nstihieyjne elektryczne w poilieszczelach 02 i Oli dawnej d,iewari;i w zakladzie piyy

ul ( danskicj lix W M/l.

Wykonawcj w kosztorysie olenowym sporiadzouiytn na podstawie zaiaczoiiycli do SIW/ pl”ze(ILili.irOw,

poda nazwy, typu i pa ni I]wt rów tccli n icznych u rzidzeń i una te rit hiw.

Wszelkie nazwy wiasne, Wskazane marki, nazwy producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie.

produktow I IuaIerialÓ\y przywolne w I )okumenlaeji Projektowej oraz w Si”cykaejiTechniczne)

Wykonania i Odbioru Robót Hudowalnycli zamówienia sIua ustalelliti po.ądanett suandardo wykonania i

okreleujiti Wl;tl(jwości j wyilioeoW technicznych zaiofliiiyt h w dokumentacji lechiiiuzuuej . Doptiszcz.a sic

urz;id”enia i naleraly riwnowazile lo/unilaije jko uizadzenia. iateri;tly wykoii,tne przez (IOWOII13UI1

produceotow r/\ zahowani u identycznych lub lepszych pariimeuioW technicznych i walon”w tuytkow chi

01ML \4 Pc1 i kśinipat hiln\ cii z les/tI, urzadzen pod warunkiem. iż -pc bi i W Ole te same właseiwosci

lechniezije oraz na etiipe real izaej i uzyskają akceptacje /anlawialaeeo.

Zalec; sie, aby Wykonawca dokoaab wizji lokalnej. Wizja lokalna przeprowitiznit ie”-t na ko%z! U basin

\kykouiawuy. \\ izii ntle2\ dokonać \% uibeunosci priownika Instytutu Wlokten:iciwa w l.odzi.

godznuiclt XO0—l400, po tiiiźt”diiiiii tiiwienni Iele(oinciityni (32) 61 63 285. Wizja lokalna iiiozliw;iet

w dniach 23.10 —24.10.201 r.

Wykonawca udzieli waraneji na roiioiy budow lanc i instalacyjne na okies nie krtilzy niż 36 iiiiesicy.

lic/_0113 od (lilia uidhiorut kohlelIWCĘli.

2. Wykonawca zohowazaiy jest zicalizowac zanlowicnie ni zas;idacli i \yarUnkach opisanych we w/orle

tortoWY stailoWiacym Zalijctiiik nr7 tlo SIW!.

3 spoiT1y 5mw nik /ainówjeś CiV

454ti0001)—l — )„l)hot\ yki,ie,cinnwe w zakresie (>i)iekti\y ht)dt)\%Jany(ji

453t (HO)—<) toboły W 7are”,ie okabinwana ural ianaiue ciekIrcz!ne:u

453300OO— roboty ;stalac”,jne w(ithuo—kanal:zacyate i s,iii;(arae

45320000—6 — ru boty ;znh;tyu k

2

instytut
Włókennictwa



Fundusze Unia Europejska
Europejskie uropH”.k Ftjndu”.z

i”[ocIrIrn Rijionainy Rozwoju R”nionin””in

4. Zniwiajacy nie dopuszcza inozl IWOŚC sk ładait ia oleti czcsciowycli.

5. Z;iiiiiwiajacy nie (lopuszczu iiiożliwosci skla,L,iiri oleri wariantowych.

6. Zaiuawi:ijicy nie P1i” iriozliwosci LidziL:lrn:e z;nn wiei, o kioryeh mowa wart. („7 ust. phi 6.

7. Z;imawuijacy nie z:istrzeii obowizkit osobistc:o wykonan cl przez wykonawce k lticittwycli czcc:
z;:n1o\ylcnia.

X. 7.aliiiyi;ij;icy \y\”l11i 1 „/.atrti(Illienia przez \y koila\ycc lub pod\yykon:I\yce Itl P ikhiwie LlIlli)wy O place
(15(11) \yyI.a)flhl]aC\”cIl sis(tpt!plce c?.y:1rii)u: \y7,ihrrSIc i”caliyatcji z:l:1ić\y!clli: 01)1)1)” \Y\”kO[lczel)II)\Yt.” \Y

zakresie „„Iueklow I)uttl”wl;inyeb.. w ikt”rHe okablowania oraz instalacji elektrycznych, sialacyjuc Woltol)—

k:ntilizacyjne i sanitarne. roboty izolacyjne.

I V. Teriui n wykoii;iniu z;trnówien i

Termin realizacji umowy — do dnia 21 .12.201 X r.

Y. %Y;irnnki udzialu w postępowaniu.

O udzieleniu /.arnowicnia moea ubicuac sic Wykonawcy, którzy:

I ) nie podleiaju wykiuczen iu

2) spelniujj warnnki udziału w postępowaniu tlotycz;ce:

i) kam pctencji lub uprawnie do prowadzenia IkrehInej cizialalności zawodowej, o ile wyniki

to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nic określa warunku w ww. zakresie.

syt uncji ekonomicznej lub tinaiisowej. Wykonawca spelni warunek jeżeli wykaże, że:

posiadu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzoriei dziahiltiości

zwiazaiic z przedmiotem zamowicnia na sunie gwarancyjna nie niniejsza niż 40 000,00 zł,

c) zdolności techniczimej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

posiadu dowiadczen ie W przedmitiocie zamówienia, tj., jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania olŁrt (ajeż.eli okres prowadzenia działalności jest

krótszy — W iytii okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasiidiiiii sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończył co nainimiiei tlwie roboty budowłinie O wartoci ilinilutlia 301)00,00 zI
brutto każda;

2. Zamitawiajacy może, na każdym etapie postcpow;inmi. uzmntć, że wykonawca nie posiada wyiuauiych

zdolnohci. jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w i Inc

pizedsien z.iec:a cospodarcze wykonawcy mnoz.e nieć neealywny wpływ na realizacje zamnowlL”ilma.

Wykonawca moze w celu poi wierdzeitia spełniania \yim”lIm1ktn1, których mowa % rozdz. V. 1 . 2) lii. h—c

mnmliejszcj l\k”/ w siosowmiych Minacj:ICI1 om”azw śidnicsicmiiti do konkretnego zamówienia, lub jego cześul.

polegac nit zdolnościach technicniycii łub zawodowych łub s\tuaci flwinsowei lub ekoiioniic,ne1 imaiycti

podniotow „ niezależnie od charakteru prawneso łaczacych go Z nim stosunków prawnych.

1. Llmnuwiaiacy jedIlocieHue iiłornitije. iż ..stosowna suacja” o której nowa w” rozdz. V. ) lillIeiszel

I\yL \yysti:pi wylacznie w prz)padku kiedy

\\ k,,m:ayca. któr polegu na zdolnościach lob yttl.tcji :nn\ cli podaioiow udowociti zalliaw :.Iłi:celilt:.

że ejlizojac z iuowicne. hed.”ie dysaoaow,ł nic,hctłnyma „aobaiui l\ch podimiitflow w %zczcg():l(”sci

przedsiaw:ajac zohowazum:ie tych podoioiow tło ode,inu ni: do ys11o.”yci nmc,”beJnych zistiłitIw ii

„oii”zchy realizacji /311MW lenia.

1) Za:11lwiajac\ oceli. c.”y udoicpii;a:ie w koa.iwc przez talie no(l!11oly Aoil1Ocl Iccloi:czne nb

zawodowe łOi) ich l:iac;a Inan”ow”i tli) L”ku)llon)ic”zna. pozyll ni wykizanie przez wykulnawce

pcł:iaiiu w,mi”.iritiw t:Ozi:ti w aolepowa:i:t tca/ zhaui,i. c/V ItL” z,icluliiz:l wtibec tego

podanotu podstawy wykłuc”eii:t. o których milowa wali. 24 ust. I pkt M 22 i ust. 5 pkt 8 ustawy”.
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3) W Odflie5ielUli do wariinktiw dotyczicych wyksztalccma, kw[Llilikacji zawodowych lub (lOwiiKlcZcflii,

wykonawcy iioia polecać na zdolnosciach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizuja roboty

budowlane luk) iiSl[iLl, do realizacji których te zdolności 84 wymagane.

5. Wykonawcy inoan wspólnie tibietać sic o udzielenie ziinówienii. W t;ikitn przypadku wykonawcy

ust;iiiawiij[i peliioinocnika do repiezcntcwania ich w positpowann O tidzieleiue z;iinówieitia albo

reprezento\y;inii w postcpowaniii i zawarcia tiiriowy w spian [C Ltiit[iwiCuii publicznego.

l”clnoiuocnictwo n turmie l)iseiiintI (oryginal lub kopia potwierdzona za zgudnosc z orycinałein przez

not;,riuszi) na[c/y dohiczyc do uleMy.

6. W przypadku \kyknnuwców nspoliic uhicJij:icych sic o udzielenie z[iniówici)ia, warunki okresloiic

w rc)zdzillt. V. I . 2) lii. h — c musi spelniac CL) iajinn ej jeden Wykonawcz samodzielnie lub wszyscy

Wy kon;iwcy li C/II e

Va. Pod%tawy wykluczenia, (I których niowa w art. 23 ust. 5 ustawy PZP.

Zilmiiwiiij;LL y nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podst. art. 24 ust. 5

VI. Wykaz oświadczeń liii) tlokuiiiciitów, l)oIwitr(lajcYcIi si)tliiiaiiic warunków iidzialu w postępowaniu

oraz brak podstaw wykluczeiiia

I. 1)0 o!crty kaidy wykonawca nosi dolaczyc akttiiiliw na diieii skl;LdaIii[ olefl owiadc,cnia w „kreie

wska;tuyiu w nil;,czniku nr 2 i 3 do 8 IWZ. In loriaiacje źiwiule w tiswiadczcniacli beda linowic \Ys(cJiiC

puflerdzenie. ze wykonawci nie podleca wykluczeniu oraz spelnia w aronki udzialu w postepowaitiu.

2. W przypadku wspolneeci iibiceaii ia sic ci /anlowicnic przez wykoniwcow oswi;idcieni;i o których mowa w

niydz. VI. I nnicjs;cj SIWI skl;icla kaidy z wykonawców wspólnie ubieeajacycli sic (I niuhc)wicilie.

()swiadczeni, te maja poiwicrdzac spcluianic warunkow udziau w poslcpowiinu. brak podsliw wykl[iczcili;i

w zakresie w Lku-yiii kaidy z wykonawców wykaziiie spd nianie warunkow udzialu posicpo% iii iti. brak

poclsian n yklticzcnii.

3. W koii;iwca, który zaul ieiya powicri3 wykon,n je czc%cj J nlówicnii podw koii;incum. w cetn w\ kan,ni;i

braku istnienia \kcihec uch podstiw w kluczenia z udziału pustepuw.iiiiu zaiiiieszcza iiitśiriiiacjt ci tych
J) O(tl%”y koii we a cli.

1. Wykonawca kiury pno1wc sic na „isnh\ onych piidniiotnn. w cclii w kaz.,ni;i braku isInicn;t niuhec nicI:

podst;iw wykltic,”cni;i nr;”; saclniciiia — w zakresie. w akin ponolLije się na ich zasoby — w;irtiI:kow ud;iilu
w O5it0\kii!lti zailIic%Zct;i iii[ortnacje ci heli podmiotach.

5. Jezehi w\kLinawei polco;i flit /„sol),cl) lub sytuacji pndniiot trjeciec-o. przedstiw:;t ziihoniiiaiuic tcco

(I. /aiiuin iajacy przed ud,iclcniciii lun \Y:tflia. wezwie wykiiiuitwcc. kioreco oteita losl;ił:[ iiilI”ąyzet oceniona,

do „lozcniiu w w\ zniuczini\ ii, pic krolsiyin nit 5 dni, terminie aktualnych na dzien iltI/cnii nasicpuacyt

oswiadc,”en lub dtikuiinc:itow:

hI Otbis Z wl;Isciweeo rejestru lub z cenir;uhici ewidencji i in!orniiicji o dzialalncici eo5pndiutczel. e2cli

ić rchnc przepisy wyniac;ija n pisij do clcstrii ltb cn ulciw ji \y celu po\4 ero/ewa braku podstaw [to

w\kluczeili;i fli PdstI o iii 24 ust_5 pkt I ustaw P/l”

(„.2 wyki, robót btiduwl;uiycii wykonanych niL sześnicj ni! w (ikres[e cist_ililielI 5 liii przed nplyweui

Iciui[nu składani oteri a cieli ukres piowidzciii tlztut;tlnusci test kioiszy w tyiti okresie, wraz /

niduueini ich rodz;iRi wartości d[it\ . iluejsca w komunia i podniiintow. na rzec! ktiiryeli obory te

z.un(il w koiitiic z z;ilaczciikini tlowodow okicslajacyck czy te roboty budowk,iie zosnib wykonane

iiale,ycie y s;czceLiIiloci utoriiiacji ° Iyiii ciy ojboty zostały wykoiiane zĘcidnie Z piyepisaliii )n;ini

budo taiieco i pr;i\yidlcl\yt) tikoaczcine Wykaz należy sporz;idzic zgodnie z wzurcini 51100w i;icy Iii

!itac;nik Nr 5 do SIWI.

l)owotl;wn potwierdi.aiaLyin[ czy obuty zostal nykuuuie u;ile2ycie Sn) ietereiicje bad, [nile

dokumenty wysilwione piez pciduiitit na rzecz kturego roboty budowlane byty wykiuiywiiie. a je/eh z

uzasnidniotiei pnyyezyu ci ułiicktywnyui charakterze wykim;iwc;t nie jest W stanie inzyskac iycln

doktiIuemo\y [Illit (tokt[ilicnly
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6.5 tloktiineiii potwierdzaiacy ‚ ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zakresie

prowadzonej dzialiInosci zwiazanej z przedmiotem zimnowienia na sumne zwarammcyjmia 40 000,00 zł.

6.6 l)okt,meniow tiotyczacych podmiotu trzeciego, w cclii Uyk;izallia braku i;lniefli;i wobec niego pO[I.\taw

wykłiiczemmia om iz spełmitenia, w zakiesie, w akón \yyknimaWc;i powolne sic n;i ego zasoby, w;irnnknw

udziału U lotcpowuiliu c/cli \YykonaUca llOIee;i Ilu z.Hohacłl pot:llliOttI tr/cci;”u

7. Jezeli wykonawca na iedz,bc łub 1 esce zamnieszkaniii po/.;I Icrytoriuia Rzeezypospiiłtc; ł)o6kitj, ziImii;isi

dokumentu. o kturyn nowa W psl 6.1 ). k:ada uoktnueiml łub dokunienty wysliwiune w kr;iiu. w k1óryni „na

sieuzihe łub miejsce zainicsykna. połwierdzijace odpowieenio, że:

lic OlWailo ego i:kU dacji ani lic ogłoszono upadloci. wystawiony nic wezesitiej niż 6 miesiccy przed

uplywemn lenninti składania tilen.

ie?ełi w kraju miejsca zanlieszkania osoby łub w kraju. w klórym wykonawca mit siedzibę lub miejsce

nim ieszkanii, nie wydaje sic dokumentu, o którym lilowa w pkt 6. I )„ zastcpuje sic je dokunieniein

zawierajacyin odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do

jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał (łolyczyć, złożone przed notariuszein

łub przed orgatiem sadowym, adniinistiacyjiiym albo organem samorzadu zawodowego łub

cospod;irczeco właściwym ze wzglcdu na siedzibę lub ni iejsce zamieszkania wykonawcy łub ni ejsec

zamieszkania lej osoby. Termin okrcslony powyżej siosułe sic.

8. Wykonawca w ernlillic 3 dni od dnia z;tnmicszczellia na stronie itenictowe noniiacji. o ktt”rcj lilowa W art.

$6 ust. 5 ustawy lZI”, przekaze zamawiajucemu oswmadczenie o przynależności łub braku przynależności do

tej samej erupy kapitałowej, o ktorej mowa w art. 21 ust. ł akt 23 usta y PL. Wraz ze złożeniem

oswiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody. że powiazania z innym wykonawca nie prowadza do

zakłócenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zainówieiima. Wzór oswiadczenia sianowi załacznik nr 4

do SIW!.

9. W zakresie nic uiegulowanyni SIW!, zastosowanie ilaja przepisy rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 20 ł 6 . w sprawie rodzajów dokumentów, jak iełm no/e żadac zam;Lwiaiacy od wykonawcy w

postępowaniu o udzielenie zamów ienia (Dz. U. z 20 ł 6 r., poz. 26).

10. Jeztłi wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. V ł . ł . niniejszej SIW!. oswiadczen łub

dokunwniów potwierdzaiacych okoliczności. o których mowa w art. 25 ust. I ustawy t”fl”, lub iinmyełl

doktniteniów niezbednycłl (10 przeprowadzenia postepowa!liiI. oswiadczeaia lub (łokuinenty są niekotupłeine,

zawieraja biedy łub hudza wskazane łirzez zamllawiajiicegll watpłiwosci, zainaw iaiacy wezwie dO ich

złożenia, uzupełnienia, puptiwicni; W Iermnnne przez siebie wskazanym, chyba ze mium ich złożenia ołeni

wykon;mwcy iotłlcgimłiłw odrzuceniu albo konieczne byłoby nnicwazilmcnie poslepow;mnma.

11. Jezeli wykonawca ie zloAl wyIiI;itgin\ eh pełnoiiociictw albo złoż wadłiwe peł:ioniocnic”wa.

nhlnawiajacy wezwie do ich zło,”enia w terminie przez „aebie w”.kajanym. cłiyiia że nniiio ich złożenia oten;m

wykonawcy podłeca odrzuceniu albo komiiecziie byłoby u:Iiewm,nienie posmepow;nn;i.

12. W przypadku wykonaweow Uspołnie ubieg”,ijaiych sic Im [dziełellie nimtiwienii, 01,1/ W przypadku much
p(xłnlLom(iw. na zasobach których wykimismwca połec.m ici zasadach określonych w mil. 22a ulawy. kopie

doktimneniów doł3ezacyełm odpowiednio wykonawcy łub lych podniioiow imca hye poswiadcnmne za

zei,dnośe z tmiącim);mleui przez wykmmn.mwce ałbo me podnnol\” ;ilbo wykomaweow wspołoie ub:egaj;mcyełl sic

udzielenie nllliówieilma publicznego — odpow mednio, w zakresie (łokumucniow, które k;ij.dego z. nich dotycni.

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

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

Wszelkie zawiadomienia. oświadczeni,, wnioski oraz inłn”iiiacje !;inlawiajacy oraz Wył\onawcy moe;i

przekazywae pisemnie, Liksem łub (lnica elekIroniczil;,, za \yyjatkieill olerm\ oraz umowy dla kłoryeli

doptiszezałna jest tórma pIsemna. Jednocześnie !aniiwiajacy przypomni. ze zgodnie z 14 (Isi. 4

Rozaorzidzemiji \imislra Rozwoju z 26 łoca 1Cl 6 roku w sprawie rodnijow dokuuicntow jakich iisue

żadac zamn;uwśij;icy ( . . . ) oświadczen i;i dokumliellt\ w\ iii ien omie n rozdz ale V I ii iii ciszej Wł (równie,.

w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym nowa war. 26 ul. 3 usmawy P/P) Illoc;i h3c

iowiadcz.mmie z,i zeodiosć oryein;iłemll w łórnUe PhelliliŁ:i [Ił) w hirinic ełektnullcyllej.
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2. \V korespondenci kiennyaiiej do Ziinawiaaceco Wykonawca witi cn posłuujwae sic iitituereiii sprawy

okreslonyiu w SI WZ.

3. Zawiadoniienia, oswnltlcyeiiia, wnioski oni nlorlicicje przekizywine przez Wykonawce piseninie winny

być skijtlane iii adres: IIisi\ liii lókiennictwi, ni. Brzeziński 5/15,92—103 Łódź, /.ilnoweiiiI Publiczne.

4. Zawiadoiiiienii, oswiiilczenii. wii[osk oraz inf”oritiaeje priekizywatie I)i”zez Wykoniwce tlri,ui

elekti”oiijcztii wmiiy hyc kierowane iti adres: .„ailuiuirliLtPi\HLKI!jt „ a likseni iii nr (42) bł 63 190.

5. Wszelkie ziwiidoniieiiii iiwiidczeiii. wnioSki oraz inibrniteje I)rzcI\a/ne ii poiiioci Liksti 1(11)

y Iot”iiiie elektroniczni-i wYli ksiJi na z,idtiiie każdej ze stroti, tiIez\YIOcziicĘO potwierdzeni śiklu cli

otrzyniani;i.

ń. Wykonawca noze zwrócić sic do Zmiawii cero o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. ic?eI wnioek O wy isnienie treści S I WZ wplynie do Zatnawiatcego nie później niż dn końca dn ii

\k ktńiyni npk wi polowi terminu skladinii olćrk Zamiwiajicy udzieli wyjaśnień niezwlocznie,h:dn,k nie

pń”nitj niż na 2 dni przed uplyweni lerininu sk latitnia olei-t. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści S I WZ

wpły nie im tiplywie lei-mi lu, o którym iiiinya pOWYICI, lub tbily”ezy udzielonych wjiśnien, Zaiiiawiij;icy

może udzielic iAyilNnien albo pozoslin iu wn seh bez nypoznitmia. Zamiwij;icy zamieści W iaśnenma na

sumuje iiiternewwej, na kwrc tidustepiticnio SIWi

8. I”rzedluzenjc ierntimitm składania okn nie wpływu iii hieu tciiiunu kIadanit nriinsktr n któryni lilowa W

rozdz. VII. 7 ninicszej SIWi.

9. \Y przy1iadku uzbiezitosci piiinicdzy Ireścia lliiiejstej SIW! it inc-cia udlielon\eil odpowiedzi. iks

ohowmmzu aci mile2y prl) jać (reśu pisitia ziwier jmceii pynicjze oiwiidcienie i.anliwi:LIicerro.

10. Zanawiijmcy ijrzewulwe iv nianie zebrania Wyktinawniu

11. Ookwit uprawnioriyfln przez Zuniuwiapceuo (10 poiozuflhlewLl]ia się Z Wykonawcami są:

Małgorzata Piotrowska, Michał Kulikonti lir kuks 042 h7Li_”63X e—iiiad: ;aiii”n cimt(a iw.Iodz.pI.

VIII. lVyniugiiii;t do(ycz1cc Widii in.

W niiimejs/ymm puisicpowmiiiu Zimiiiwmjacy UL \4Ynlai1:i Uhiiesieiiii \yaditiiii.

IN. Teruiiiii „wiaz.Iili;i okrt.

1. \k yktinawea bedzic zwii/;iiy- oleili ptiez okw 30 dni. Bieg icnii:miui in unii ti:cil:m o/.poe!\ ni się
wraz z uplyweiti icininu sklidaiiia olei. (mn. 85 ust. 5 umiany l/P).

2. Wykonawci noże pri1”dlui lei-nim zwiil;m,ii,i o:crta. ni elaN ueziedny dci /ina-cia liniony

„eiiiiodzmelnic Bib ni wniosek /ii wiijmcegit z i:n. że !anlawmjiey unie tylu raz. co uajtnmmiej na 3 dn

nzed uplywemi lenni min Lwia/iii i ołerii. /n ruicic sic dn \k konaweon @ wyrużeiiie zeotly hi pr”s”d lnico me

ego krtiuiiiu () n,iiie/miiiy ukres mile (Iluż-!) udaŁ niż 60 dni

3. ()dtnowa w\-nlże!umi /eoUy na pr”edlućeiuie ler:umnt, pnia/umil Oleili nie pu\OLJje Linii) widiuni.

4 I”nzedłuzt-nic wnruuimmtm z%ii/ouia olerti jest dopuszci.mliic tylko z jednoezesmmyimi iniedlti;eimeiu imki-esum

walnoscm widmtmmui albo, cieli lic est Iti niozliwie, z wtimcsieiiielui nowego 4liLITLIiii mi pn;edlu,oy okres

lwiafliinm umIenia Idei ii”zedimieie tui-Ultim „.wi,mnm ikra tluikoiiywiie ws( I” nyhtmnze sterty

m_mjkmmuzyslummt-iszei_ mllo\Yi,:t-k \ymL-lemmma mo\seno t:trIiimmii bib jeru pnzetiłuiemmm dsmyei 1ed\ ile

\\\kon_m\%e\ klumero nenii zus_mim W) brum miko ui;mjkoi”zysinejsim.

X. Opis sposoiiii pi”/yoiowiy1ymuiLia tikit.

I. Oleila uuusi łan remie ihmstcłitijace cswiudezesiia i dokitirieity:
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I ) \yypclnion) fornnilirz ofertoiyy spoizadzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Zał:cznik nr I

do SIWZ, zhyienij;icy %y szczci,ólnoci: yskizamiie oterowaneco przedmiotu zamuowienia, acziia cene

otertowa brutto, zol)owtazanie dotyczace terminu realizacji ntnhwieniLt, warunków platnoci.

akceptacje Wszy stkicli postaliowieli 8! W! włomu umowy bez zastizeze „ i także mitormacje którą

CZcsL ZŁIltItiWien Ł1 Wykonawca ZaIII cmi powicrzyc podwykonawcy,

2) wypełnione kOsztOr\ sy olttrlowe zeotiittc Z !lrZe(ltUtŁireltl robot z poilanittii IIitZW. typu i

par;IIlIetro%y technicznych urzdzcń I m:itcrialów

.3) oświadczenie 0 telnicnio warunków tidzialu w postepowanul — Zuł:cznik nr 2

4) owhidczenie o l,inkui podstaw do wykluczenia Zah;ezuik nr3

5) pelnomocnictwo ib reprezentowaniu wykonawcy. o ile okrtc składa pelnoinocnik

6) zob wiazuinie podmiotu tizecieo
— cieli wykonawca polegŁi na zasobach lub sytuacji podmiotu

trzecicno

2. Okita musi być napisana wjczyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwała i czytelna

technika oraz podpisana przez osohc(y) upowul/niona do reprezentowania Wykonawcy na iewnattz

i zacia1ania zohowiazan W wysokości odpowiadajacuj cenie olcrty.

3. W prispadku podpisania oturty oraz poswiadczenia za zeoduusc z on”LinałeIn kopi dokuinentuw przez

osobe niewyiniertiowi w dokuiiiencie rejestnlcylnymn (ewidencyjnym) Wykonawcy, milczy chi olcrty

dolaczyć stosowne petnoniocnictwo w o”siiIale lub kopii poswiadczoncj notu,rtaltiie.

4. Dokumenty spornidzone wjezyku obcym sa skl;tdane wraz z tlumaczeniemn najeiyk polski.

5. Wykonawca na prawo zlozyć tylko jedna olrtc. Zlozenic wick.zej liczby okn spowoduje odrzucenie

wszystkich okr zlozonychi przez danego Wykonawce.

6. Uec zlozonej otemly milusi odpowiaoac tresci SIW!.

7. Wykonawca pOflicie wszelkie koszty ZWIiZiiflC Z przygoto\yŁmnieill i zlożeniem oferty.

8. Zaleca sic, aby kazda z pitni stn)llul olcily była ponumerowana kolcjnyiiu numerami. a cała oleflul wraz z

zilacznikatni byl;i trwal\ postib ze soha ll0IącZ0t1a (np. zbindowana. zszyta uniemozliwiajac jej

samuotstila dckompletaujc), oraz zawierała spis treści.

9. I”opmawki lub umilam (mownież pU\ uzye t korektora) u olereie. powinny byc pamalowamie wlanortzitie

nici osobc poitpt%ujac;i olcflc.

tO. tikne nutle7y „lo,yu w zamku tlej kopercie. u siedzibie /iEmuawiaiulceeo i oznakować w nastcpujacy

Instytut \ lokieminictwut. ul Brzczimma 5 5. 92—10.3 Lodz

oraz opatrzona lapisem:

Modernizacja polilieszczeń lir 02 i Oli adaptowanych dla pot rzeh nikladii IŚZM %% ni marli tem;itii
BiM 2701 .„Innowacyjiic wlókieimitielwi, 2020” W zikladzie )ry ul. ( tiańskitj li S w Lodu

z dopiskiem: „uie otwwrać przed dnieni 05.11.2018 r. do totu. 10.30”

i iipatmjyc nazwa i dokładimymn adiesemu Wykonawcy.

ft. !ammtawiuuiacy mmmkmmnmLm1e, 1 zttmdmiic Z ail 8 w /w zait. 90 usu. 3 ustawy „lI otcmiy skttdmmie w

postc1owai1ltl (I 7iiii(iwlcltie pubicioe 54 jawne podleguijum udostcpmmicniu od chwtlu ich m,twutrct:t, Z

\yjŁLtkŁenl intonlmacii tntowiacych tajemnice pizcd ef)ut)i”st\Yui W rozummiuictimtm ustawy Z ultima In kwictitua

I n93 „ u zwalczaniu nieuczciwej koakuremicj i (1)z. tj. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. nn.), jesl i

Wykonawca w terutinme skladummna otert z urzezl. że ue noga one hyc umdostcpnmanc i jeulnticibnmc

wykazał, iż zastmzeżotie uuitoimnactu staimiuwia tałcrnnicc przedsiebmorstwa.

12 Zamiiuuwiajacy zaleci, mlw inlittntacje zasurzcżone, jako tajemnica przculsiehiorstwuu były przez Wykomu:iwce

zlożooc w oddzielnej wew nctlyttcl kmu1,ercie Z ozmiakowan ciii .„tajcmuinica przeds icbiorstwa”, lub spictc

(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oterty. Brak jeulnoznaeznego wskazania, ktore
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inIoriiiace Iati4a\Yia I;iietiiiiiee przedsitbiotlwa oznaezac bedzie, ze wszelkie oswi;tdczenia j

ii,wiadezenui sk ladane w trakcie ni tiie szeuo poslepowania sa piwne bez zastrzeżeit.

13. Listrtezenie iiitorinaeii, które nie stanowia tiijentiiicy przedsiebioriwa w rozumieniu ut;iwy it zWiIcfliniti

nieticzc wij konkureiiej bedzie traktowane, jako bezskuteczne skutkować bedzie z4odnie z uiehw:,Ia SN z

21) pazdzaeiiuka 2.005 (sye,n. III UZI” 7405) ich otltapiieniem.

3. J”.:IliIayiapIiy „niornitije, że w przypadku ktisly wykoii,iwe:i otrzylitt od Heco we/walne w iryhw art.

iIStii\Y\” I”ZI”, i lotoiie lizez lutet” \yllieiiia (liii) (IOwOIJV slittlowić bcdt acIlllliee przeilschorstwa \y

ro/walelliul tl.l.IW”\” (1 zWaICi:lflhit IIILI)iieJwLj koiiktircnuii Wykonawcy bidzie przysIiiciwuł() 1l:uwu)

/„l%tIje/.eni,i cli tku tajeuitiuca przcdsiebiorstwi. Prz,cd:ttiolowe i:stiiezciiie zaullawlajiry 07111 7:1

skuteczne wyl:iczitie w .ytuuui kiedy Wykon:iwca oprucz silnego 7nstu7eżeniil, jcdnoczenie wykaże. iż

dane „itŁuiniacje stanowni tijciunice przedsicbor.twa.

I 5. Wykoiiawca moie wproyidzic zmiany, poprawki. nodytik.icje i uzupelnienit do ilt)Aitlej oterty pod

wirunkieiui, że Zamtwiajicy olrzyiniu 1,ke,nne niwia,Joinienie O wprowadzeniu i,”naii przed tcr,niiicni

sk!adaii,u obnl. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być ilozoiie wg takich s:iiiiycli ztsud. jak

skiadinit oldrta tj. w kopercie odpowiednui oznakowanej napisciii „.ZMIANA”. Koperiy (iiiliicziiiie

.7Ml ANN ZOstlna otwarte przy otwierali iii olćily Wykonawcy, który wprowadzil ZillHiii\ i P0
si wierdzeniu popriwnosci procedury diikonywunia zmialu z.osIma doLiczone do olchy.

16. Wykonawca na prawo przed upiywcm lerni lnu skiudun ta ulefl wycu,tau sic i. pOstcpufl4tni;t popez

zlożenie pueiiineeo powiiudoinienia. wed ug Iyeh samych zasad jak wprowadzanie im nin i poprawek z

tapiserii ni kopcicie „WYCQI AN II „. Koperty ozmikowuite w ten sposób beJa otwierane w picrwsz.ct

kolcjnosci po potwierdzeniu poprawności postepow:iutiii Wykonawcy oraz zgodności ze zlożonyuii i

okitatn Koperty okrt wycol”wauiycli ric beJa iutwientne.

17. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w doktnnemitaclt złożonych na potwierdzenie spelniania

warunków udzialu W postepuwaniu, wyuazonej w walutach innych niż PLN, Zaniawiajacy pi”YJ inie średin

kurs publikowany przez Narodowy Batik Polski z. dnia wszezecia postepowania.

18. ()LcItL klómej treść nie będzie odpowiadać tresci SIWY. z zastrzezenieni art. 87 tisL 2 pkt 3 ustawy IVP

zostanie odrzucona (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy PIP). Wszelkie utiejasnosci i obiekcie doyeztcc treści

zapisów w SiWZ należy zatem wyiaśnić I Zatnawiajacym przed tertninemti składania otŁi1 w trybie

przewidzatiym w nizdziae VII niniejszej SIWY. Przepisy ttsta%-y „Zł” nie przewiduti neeclejaeji

warunków t,dzielemtia zaoliwienia. W tym ziupisi)W projektu tlt)l0\iy, PO terminie otwarcia (hill.

XI. Miejsce i termin skIadumiia i ni wareja ofert.

OI”rtę nalezy zożyć w siedzibie Zimawiaiaeeeo: w Instytucie Włókiennictwa ni. lśrzczińska 5/15, 92—

lIM Łódź, sekretu riat I piętro. w terminie do unia 05.11.2018 r. godz. 10:00.

2. l)erydutace znaczenie dla oceny zachowania liruninu skiadania otcrt ma data i ęodzin:i wpływu nlćdy dn

Jiutitawiajaceeu. a ue datajej w\shaIIia przesytk:t pocztowa Cz\ kuricr4a.

. ( )lćita zlozona po tenit ue wtiz.mynt u nudy. XI. I ttiniejzcj SlW.z. zosu:Lnie zn-rououa zeodnie z

zasadtm i określonymi w art. 81 ust. 2 ustawy PZl

4. ( )Iwarc te oter nastapi w sieilz [te Zaili:twi:ijaucco IV tlnitt tb. 11.2018 r. O god,tuic 10.30.

5. Otw:uete oLei jesLau te.

l”odeź,is otwarcia oler /.ltttaWiIiacy (idez\t( intiurnitcie, ti ktir li 110W a W art. 86 ust. 4 (ttit\Yy Ii”]”.

7. \iczwttczn;e no (ttwale:ti t”eri z;:inawEajacy zali Ilese i na sirorie

http-.f7\y\y\y.iw..Iodz1 e:i v Ec:: !kz:, .n oitttaeje doicezace:

:i) k\%nty.jak;,ztit1:erz:t pryezii:icz\c 1.1 stiii,ii%otaniL” zanlo\eielhia:

11) Iii-ni un-a, teresóu y.ykouuwcu\%, ktibtz\ /o/vi; „)tcrL\ W teriltinie:

e) cetn. kresu ewirarieri /iU,rC\ell W (ttcrteefi.
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XII. Opis sp(Ist)hii (iI)liCz1IIIit CCtt.

Wykotl;L\yca Okteski Cent okitowa realizacji zatunwienia PPt”7 wk.nie \y jorinukirzu ()Icrlt)wym

sporzadzonyn \\r ytuti itaiioyiace,”o ZaI:czniki itr I ib SIW!. łac/tki ceny kosztorysowtb bontu za

icaltnicje pzeclniotu z;tticiyienia.

2. Cenc ntlczy skalkulować w orm”e koztorystt olcrtowego.

3. !„(IsLtYy\ por,”;tdzenta kosz.tit”.”su olcrto\yeeo stlllLflY;:

a. przedtttiar robt it.

b. spccyIikaca tecltniczncto wykotiania I odbiciu niliot buchiwiattych,

c, opis techniczny.

4. Wykonawca W kosztorysie olertowyni sporzaclzonym na podstawie zalaczonych do SIW!. przedmarw poili

nit/WY. typtt parzitnetrów technicznych uizadzeń tiutlenalów.

a. \k ykonawca tworz;ic kusztois olertowy winien oddzielnie wyccntć iżda pozycje wymienio:ia W

przedniiawcli robót okiesliijac cenę ednostkowi oraz wartosć cllt tej po7ycji. I”odsutuowaiiie kosztorysu

I)leflo\yee() winno zitwienić sunie wartości wiło wszystkich jeet) pozyCi L

6. OFerowane ceny jednostkowe robót jiuszit uwzgledniać wszystkie koszty robocizny, initteritłow wraz z

kosztami ch zakupu, pracy sprzctu srodków transportu niezbędne do wykonania robót objętych daiui

jednostka przedmiarowa oraz koszty pośrednie i zysk.

7. Wykonawca nic może samodzielnie wprowadzae zmian (10 kosztorysu ofcilowe2o poprzez dodawanie

wkhnych pozycj I. zmiany ilości nakimdow W danej pozycji, zmiany danej pozq i tła inna, osuwanie poZytj

itp.. ponieważ takie dzialitnia stanowi;m nieupniwniomla ingerencje W SIW!..

X. Zamawiaiacy żada podania sk ladnikow cenotworcz”ch tak ich ak. stawka roboczogodziny. koszty ugolne.

koszty zakupu, zysk, na podiawie których został wykonany kosztorys oterhnyy.

). Obliczona przez Wykooawc cena oFerty itiusi uwzgkdniac w stosunku do zatrudniaiiycłm przez

Wykonawcę pracowników — wysokość niiiimalmwo wynawodzenia za pracę albo wysokośu imnnimah1el

stawki godzinowej. uslalonycli na podstawie przepisow ustawy z tImt IQ pazdzicrnika 2002r. o minimalnym

W\iiign)dzeltiu za pracę (tj. Dz.U. z 1017r. 847).

Hi. cciv uuszm Wc: podane i wyliczone w zaokniekumu do dwoeli n(cisc po przeeniku (z.tsadii zaokra1lenma —

pon uj 5 n.tleży końco\ ke potul tac. powyiej i równe 5 ttale,y zaokrar I ić w orc L

li Cena oleny u inna hyc wyrażona W złotych polskich (l”I_N I.

]2. JczeIi zbozoist zostanie okna. kiotuj wybor pnnyadzillw do powstania ii zamiiawlajaceo ohowizku

podatkowew zaodnie z ptyepisaiiim o podatku od towarow tisłur. I.aniawiajaey w celu oceny takiei oterty

dolicza do przedstawiottcj w niej ceny podatek od towaró\% i usług, który miałby obowiazek nizliczyc

zgoilnie z tymi przepisani. Wykonawca, składajac oleflę, informuje 7.amawiajaeego. czy wybór oFerty

bedzie prowadzic do pnwslatiia u !.atuawlajacegim obowiazku podatkoweeo. wskaznjac nazwę (rodzaj)

towaru lub usługi, klór3eh dosta\a lub swiadezenme bedzie prowadzić do ero powstania, oraz wskaztijac ich

Wa iltn”c be; kwoty pod:it ku

XIII. Opk kryteriów, którymi zamawiajacy będtie sic kierował przy nybor,e oferli, wraz z 1)l)(I;Iłic”iil

wa tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

!.amawiajacy wybiert najkorzyst nicjsza oFertę spośród oFert nieodrzuconycłi.

2. !atnawiajicy wskazuje ofertę najkorzystn iejsz:t, przez co na czy rozumieć otdrle, kuira otrzymała naiwiększ:

liczbie punktow na podstawie kryteriów oceny oFert.

3. Przy wyborze tmajkorzyQttimetszej oleiły !;ttna\ iitjacy bedtie kierował się nillepujacymni krs lenami:

(ona — 100 7..

Sposób c.krcślettia ceny:

!.ama\ i:ijacy ze wszystkich lbtiiiularzy otetiowyclm przyjmie wittioc n4młizsza CENY m”Ierty jako e, tło

cc ic badane1 oferty.

Punktacja za cent ofetiy ustalana jest w sposob miastepujacy:
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Europejskie [ ucop,jki Fundu.z
P, oq on r;cinri.lny 4 RowolJ Nt IJOfl.lIfl”” L)

•1J

xIOO phi

C
ie: („„. etOl

ta I lit.s/a ctlLt

— Cclii Otell)” batIaiit

4. l”u:tktacj;i iirJy;lliiwiul;l oftflori, bedj.je liczoisi z tlokI,itritrsci., IitI (IWOth li ejsc po pr/eL: tku. \;liwyy/;l

liczba ponktow wyznaczy nijkorzystniejsza oWce.

5. /aiiiawiij:icy udzcli z rni,wicnia Wykon:iwuy. klóitno olecki odpowiadac hedzie wsiysikiiu wyIliailliOi)l

plze(lst.iwi(iilyni W ul;iw L „LP. oraz w il\yL i AtsL,iiie oeenioila jako iiajkori.ystnicjszi w tip:Irciu

podane kntcriuiii wyboru.

XIV. in fu rmaej e o Ib ruta I nośelaeli, J :1 Lic 1IOWi nity byt uiopti liii) lit i) wy borze oltrly w cclii tuw;i reja
U]110W3 1V ziumówienia lt11I)IicZ1iC0.

Osoby repwzcnlojiicc Wykonawce pr;y podpisywaniu umowy powinny posiadtć ze sob dokuiiicnty
p0t\Yierd/iItee ich umocowanie tIO Ilocipisallia urnowy, o ile tilliocowanie to ue bedzie wyn Lać
Z dokumenuow zalaczonycli do uleNy.

2. W przypadku wyboru cdeily zlo4mei przez Wykonawców wspolnie Lihiegaacych sic o udzielenie

zamowienia Zainawiajacy nio2e żądać przed zawarciem umowy przedstawieni umowy regulującej

wspólprac tych Wykonawców. Liniowa laka winna okreslac strony urnowy, cel dziiltiuit, sposób
wspóldzialania. zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, snlidarnp od1xwiedialiio.sc Ja

wykiurizunie „amów,ciiia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres reali acji przedmiotu
zamówienia, gwarancji i rekojmi), wykluczenie nuozliwosci wypowiedzenia urnowy konsorcjum pl/el

którcnokolwiek / ego członków do czasu wykonania zaituow,enia.

Lawarcie ouliow miastapi wg wzoru L:irniwitjaceeo.

4. l”osta,iowiemui:u tisLtloite we wzoie urnowy liC puttllciiji tieeocpicjoiui.
5. \ przypadku. dy Wykonawca. którego oleili „z<,siala wyI”i”in:i jako n:ijkorzystiiiejza, ul(łyla się od

7:uwa,ct unioWy, !:niiawiajacy hcd,ue muoeł wybrac okie lu:ljkcui”Jyslniels,”:i spnrotl purzosialyclu <tleN, bez

)r/epl”unaul/eItl.i ulu pnno\\ wgo bulin, uLemy h. „ „„ic1uod,, pc/l%!.ik. o klt”rch nowa fl ii. )3
unu. I usi;IW”y I”/P.

\\7• „%%„y IiI;lialuil dotyczace zabezpieczenia iialtżytctu, wykouiaiii;i uiiiiow)”.

Wykonawca, kltmre1o oleria zuusu:n,ie wybrani, eohowiazan\” bedzie do %4ruiesiertia /abe/piec/eliia

należyleg<, wy konania umnow Ilitipo/niel W dii iu le3 /aW irca, W wysokoci 5 „/o ceny całkowitej brutto
pndiruei W O cne „e.

2. /.ahezpieczerne mioe być wnoszone w edlun w ybuiru, Wyk” „„„„wc\ w :eduei lub w kilku, riasiepu jacyLlu

I< „rtl taeli -

„) I”ieiilatl/u

ki) uo,-ec/c:li,lch liankowyc, lub 2orec/.e:lu. cli ut łd,iele,c ka”,\ ozciedn”sciowo—krcdytowej, Z tyliu że
z,bnwj,i.”:tn,c kasy jest a-sź.e /utliŁ)\ylazaJ)lelul pIcuulC7lllig

„ „i:ine.n,t-lu hallkO\y\ UlE

(II U\Yal”iTlt”UICII lll)cz1)tecye!un)\\-ych:

ci porcizeniaclu udzielanych przez indnui<mly. im kmryc li milowa W art.6 b uskS pkt 2 ustawy z dTumul

V lHiLup:ida 2000 o t,two,ye,iiu Polskkej Agencji (o/woju Przed nebnoiczosci (teks[jediuutluiy I)/. L.
z 201 ti r.. poz. 350).

3. \\ p!Yypadktl Wiuiesielnia zabezpieczenia w bimie pieiuiżnej !iiniwiey przechowa je na

iupluueenlli wallytul „acliuiiikui llaluko\\-yluu.
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Europejskie .1 urcpr.k itJi1i)u,,

ojrain t{tjioniny Razwou Iw;ioniioiqa

4. Zabezpieczenie wiioszoiie W piCl) odzti należy wpłacić przeIe\etn ta konto Zaill;,wia jacego w batik it BOŃ

S.A. ()iLódż, tu. I”i trkowsk:u 166, 68. nr nichLinkiu: 36 540 124.9 2056481 512 0002 najpóźniej przed

Wy?nac/t”tlyill przez Z wtaiicetLo leruiiuiwtii pndpisiiiii tiulowy.
5. Z LrecI ziubezpieczi.ouu p:zedst,;tyiotieii.o ty turuitie wiiiltc/porLczen;a Winu<) tyYnlIkiC. ze huk.

tułiełIiitc?yeuci. porecł.yt cl zanluci. tiu rzecz Zam;uwiajatco W lern)uilue tlakSyiul:iiiye 5(1 dni od

ptnhlLo iai,iuutii kwote z.iuhezpieczeni:u. na pienysze Wezwailte Zaun Wiaj;ucco. bez odwolanhi. bez

warunku. n iezalezriie od kw estionowani:u czy z,Htrzeżeń \k ykoti:aycy bez docltodzetija CYY We/w :iuu:e

/.;ini;uwjajace/o Jest LI/aacti ione czy n.e.

• W przypadku. pd3 zahczpucczeiiie, „cdz:e wwz<iite w torunie 1110(1 11/ ci1iiiL/. Zatnaw ..ijacy zasttyeea

sobie prawo do ikce1 niej I pr ucktu ww. duktu inc „ilu.

7. Zaniwiajacy zwróci i.aliezpieezenie w wysokości 70% w tertniiiie do 30 dni od dni:, wykonania

zaillowieiii:i i uznania przez Zaniawiajtieego za nalezycie wykonane. Zabezpieczenie W Wysokoci 30%,

pozosiawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rekojini za Wady i zostanie zwrocone nie

później niż w 5 dniu po tuplywie okresu rekojlni za wady.

XVI. Istotne dia stron post;inowienia, które z.ost;t nI) wprowndzo ile do treści zawiei—a n ej tu iuiowy

w spniwie zaitiowienili pulilicziieio. ugolne warunki iiniowy alin, wiir urnowy, jeżeli Zlinillwidflcy

wyiii;tg;u iii! %Yykoiiawcy. aby zawarl z nin] tIIit0W W SfllWC zamowieiiia puI)iiezfleg() na takich

warunkach,.

Wz<.”r urnOWy. stanowi Zahcznik nr 7 do SIW/.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

I. kazdennu Wykonawcy, i także itilienitu podtniotowi, jeżeli tint lub miał interes w uzyskanni danego

zaniowienia oraz poniósł lub tYmże p0ilICU szkode w wynik ti naruszen ja przez /„aml)awiajacego przepisow

usl;lwy P/P przysługuja n,dki ochrony prawnej przewtdziane w dziale Vi ustawy V.I jak dla postepowań

poniżej kwoiy określonej W przepisu h w konawczych wydam ch iti podstaWie art. I I ust. X ustaw „/1”.

2. iiodki <tel0011v prawnej wobec o2I05/enia O z;mttIoWienimI (luz SIW/ przyluguja niwipeż oraIli/aqorn

Wi5:w\ iti na lisic. o kiorej mowa w art. I 54 pkt 5 ustawy „li”.

XVIII. Klauzula in forrnacyj lita dol c,.c;i prielw;i r,.ania dti ttych osobowych

I. Z.gdnie z art. 13 ust. I j 2 rozporządzenia Parlamentu I :u-opejskiego i Rady (Ul) 201 6670 z tlttja 27

kwici ma 20 I 6 r. w sprawie ochrony osób tizyeznyeli w zWiazkta Z prze(Warzalu!eln danych osobowych i W

sprawie sWohodneLo przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/Wł (ogólne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Ul L 119 z 04.05.2016, str. I )„ dalej ..R0I XY, iti tbrititujc, że:

I ) idrniiiistn,totenu Pani/Pana danych osobowych jest Instytut z siedziba w l_odzi, ul.

Brzeziński, 5/15
2) ko;trakt z inspektorem ochrony datiyeli jest niozliwy pod adresem iodioiw.lodz.pl

5) l”a”,il”ana dane osobowe przetw.tr”alie heda oti pod.maw je. art. 6 uI. I lit. b). e) 1(01)0 w ceitu

zwmazaulylil z postepowanien) udzielenie I.alnowieni:l publiczner”o Kl. /l”—236—33 IX

lub w zwi:izkuu z prawuje uj:usaduuonyni itutereseun adminisiratonu na podstawie ud. 1; ust. I l,i. 0:

4) 0dbjORtl)I „ani iuui:u d:iuiyeh u)su)how\ cli beja o.ohy lub poullioty. którym L:dosteptluli1:u /nst.ilic

dokunicuitacja Ilostepowania W (tiOcitt O art. 8 Oraz art. 96 ust. .3 tusrat;y J (filia 2 slyc;uls 2004 r.

„niwo zaniow ieuu publicznych (Dz. (3, z2017 r. poz. 157”” i 201 X),

5) Parm i/Pana damie osobowe bedą przechowyw:uie. „uodnie zad. 97 ust. I ust:i y l”zp, prz.ez okre 4 lat od

dnia zakończenia postypowaniu o tidzielcimie niunówueuiia, a jeżeli czas trwauu:i urnowy puy.ekracz.a 4

lata, okres przeeltowywatiia obejmuje c;uly czas ti”watli:i ttrnowy lub w opiretu o prawie tuzus;udniouiy

nici-es admitijstrator.u.
6) nbowtazek podia przez Pania „una rJ:tnyeli osobow\ cli bezpośrednio Pitii l”ana dotyc.iicyeh jest

wyuttorueul) ustawow\m okreslot,ym W przeiir-ucli ustawy „/!„ zWrani!lyulu z udziałem w l)O1cl1oWauttu
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disz Unia

irotjrim oqjnnaln RLIonaIneJu

O tidzielinie LaiiR,\YIeIlia publiczneo koiisekweiicje niepOdiInLi t)kreslonych diinych wynikaja z
ustany I”zji

7) w oditiesieriiii do „ani I”inii danych osobowych decyzje nie beda podcpnowine w sposób
zaufolnziiyzowiny, st(,sowii)ie (10 art. 2.2 ROIK);

8) posiada I”ani/Piin:
nit podstawie art. 15 ROBO prawo iloscepu do danych osobowych I”iini/Rina dotyczicych;

— na pod lawie art. 16 ROBO prawo do spTostowaola I”iiiii”hiiia danych OsoI)owyc}l

na podstawie tri. 6 KODO prawo zadania od administratora oraniczetlliI przelwarzaitia danych
osobowych z zastizezeniein przypadkow, o których mowa wir!. 1$ List. 2 ROI )O;

prawo do wniesienia skni do Prezesa Uiztdo Ochrony Danych Osobowych, gdy tizna „ani/Pan, że
przetwaizanie danych osobowych Pan i/Pana doiyczacych wirusz;i przepisy 1(01)0;

2. iediioczesnie Instytut Włokienmctwa pr/ypomina O ctżiicyni nil l”tniJl”anu ohowiip”ku in[brmicyjnyin
wyiiikiijacym z art. 14 [(ODO wzgledeni osób fizycznych których dane przekazane zost;inI Zamawiajacemu
w zwiazku z prowadzonym postepowaniem i które Zamiwiijicy posiediiio pozyska od wykonawcy
bioritcego udzial w postepowaniu, chyba ze na zastosowanie co najmniej jedno z wyIiczeń, o których mowa

art. 14 ust. S 1(01)0.

XIV. Lista zaIiczników.

Wymienione niżej zahicznik i stanowia niegnilna ezcc Specyfikicj Isiol nych Warunków Zniiowienia.

I. Zahiczo ik nr I — Wzor lbnnularza oferty.

2. Zalacznik nr 2 — Wzór owiidczen ja o spelniiniu warunków tidzia !n w posiepowatiu

6. Zahcznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wyk uczenia

4. Zalacznik nr 4 Iniónnacje mi temat grupy kapitałowej

5. Zalacznik nr 5 — Wykaz wykonanych robót

6. Zalacznik nr 6 — Dokuiiieniacji projektowa wraz z 8TWiORIŚ

7. Zalacznik nr 7 — Projekt umowy

8. Zalaczniki nr 8 Wzór zobowiazini;i podmiotu lizet 40 (10 udostcpiiienii wlasnycli zasobów na zasadach

okres lonych w art 22i ustawy I

CLÓWNJ IĘCo

osoba przygoltiwojikca specyfikacje Kierownik Zimiwiijaceeo
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie L.LJspHkI FrnJut

roqrJm HPqionalny Rorwoju Rtqionilnciju

Zakieznik nr do siwi KF/Zj”—236-.3/l X

O F ! R I” A

zl>żoiia W poltpowaniu i iidiwleiiic z;Irnowieilra w Iiybie przetargu flicocnlniczontzo O war „„cl lic

prickraeiajacij wynrwnij W ? lutych równuwartosc i kwot okreloIlych na podstawie art. I I USL. X u.p.z.j. na

Modernizację porn ieszcztń nr 02 i Oli ailaptowa nycli dIi potrzeb zakładu IśZ4 w ramach tematu BLM

2701 Innowacyjne włókiennictwo 2020+” w zakładzie przy ni. Cd:i ńskiej 11% w Lodzi

i Siedżitli %Yykoii;twcy:

lir l,x Itl
ciliahi NIP Re100

Zamawiajjcy: Instytut Włókiennictwa, iii. Brzezińskii 5/15, 92—103 Łódź

I. Olcrujciiiy wykonanie robót za cenę:

— C i;.i

\Ąi („:„) (swlt”ć „ciii” „l N wri z V \ I

I Modcrniz;icja OliijSZC7V lir 02 iGil :illapiow:iliych diii tio(rzel
B/.”.J w raniarli lcin:llli BŁ\l 270i _.iliflllfl;Icyjfle

wlókieiniclwo 202W”” w zakładzie przy ui. c;Ii:lńskej li M w Lodu

- -

______.

H

Udzielam/my gwarancji na roboty budowlane i instaianjne ia okres l1UCitC

I rCYfln Fc1 liyacji zim wienia; od dnia podpisania umow do dnia 21.12.2018 r.

1. ()t cid zamy, YC flIjMUllaIcIhh/liiuy SC Z \yyi]i1eiah]i;illli ZaiilaWJjaUc1O, dO(yczacyltl[ przLdhhliolu

/;iIlhi\yIehlhi. iahIltC/C7Aihl\ihl( \V Specytikaci islotiiyeli W,aluhIkó\y ZalflOy ChILI \NIaz Z iaLtci,iikaiiii i nic

wno,/c „iiiiV CICI uch i;utliiycli /;[(riCicri.

4. ;\kcepttijenn pro ela ouliowy („2IkIczit[k ar do siw”;) oraz wainoki pcliliehuia wiadczen!a okrelo,ic Irccia

spccIkacji itcitii cłu wiitiiktiw łahlIlIWIcIlia.

. \\ pr,”ypadku yyhoin hl;LS/Cj olcity, zliboiwhiu/tI1cinY SIL tui zawarcia umowy IlU okresloiiych W 10 ckcic

tIhiIo\yy \yautIflkacli. \% hIlIC.Chi i tcrbiijiiic \y)”ziiacz.ohlyilI 1l”zC/ „.aul)a\iiajaccgo.

(„. ().w,iadc,”;uiuy. ze iattlichiiriiy nie /ainicriailly powicr/yć realizaejc wctepiujacycłl c/eici zaluowicitla

pod\yykona\yctluil (J;;t;ioh;t”/i,z s%n”Ś/u)

13

Instytut
Włókiennictwa



CZtlSCI Zifl )\yICO1U. kIni Wykoii:twca zaiiiicrti
poWIcrzyc dO rClIIL7iiIiJr/l/J]iRIwyk(flhIwUti

7. \V flrz\1).id.U \yybOFtI iiis;.cI urly. 7i)IK)\CIĆ/L4CiI1Y Ie CI.) WlIiCiCiUt Z.I1C C/CIla hICYiCL()

wykonania „iniowy /ii)(IIit / \\YiiiOiIIU okr.ionyiIH W MW/ ():azz:.wncIa 1Ilfl0W ja iiLrc\Ion1cl W

ni oiekc:e umowy warullkaI. ;. WnleJScŁl i ttrlflinic \\y/:lltU/013yn pr/cz /in 1% iaJaCtO.

X. Oyhidczainy. 1 nattpLi nec ulormaqjc sIano\ In taicmn i)rzcdchi0rhya W zro.Kuiuicniu titawy O

z\YalCzafliLI lliCUCZCl\Yt konkurencji

(n przypLKlku nic\yypcIluciiln /.alna\yiajacy pr/yjtilic. iż zadiic z inlórrnacji lic stanowin tajenmicy

PrYcdswhiOrst\yi).

. ZarecIrowanc nazwy i ndrcy wykoniwcow wysIcpiiacyuh wspolnic (w prypadku Wykonawców

wspoliiic ubiegajacych sit o udzielnie nirnówiciiia)

10. Oswiadczainłniy, ze wypelnileni ohowiazki inlhriiiiicyjiw przewidziane wart. 13 lub iM. II rozporzadzenia
I iirIiinientti I uropeikieco i Rady (Ul ) 201 h/679 z dnii 17 kwicinia 2016 r. w spriwic ochrony 0501)

tycznych w zwia,ku z pyctwarzineii (Innych osobowych i W sprawie W0ho(IrWe() przepływu Likiełi

(kLiiyc;i i:az ucI1IeIlii tlyicktywy )51h WI wobec o.ih hzyc”iiych. od klóiyci dane oh1ofle

hezposrcdiiio nb ntiiiednio xiz skaleni w celu uliiegaimi sic o ud/:LIenic 1inieJszeo /ziiiIoWIciiia GraJ

i icitli acp UiiIO\yy li i.iiliielciiic /Iliki\Yieilia.

%alacinikairii do niniejszej okity sa:

1

3

4

Instytut
I WIJ Włókiennictwa

Fundusze
Europejskie
ircĘjrilTi ntioniilny

Unia Europejska
u” upj Fili idu.

Rcwcu RijiOnItnilu

N a/kk li podwyko iiJ\yC 3”

W

14



Fundusze Unia Europejska

________

Europejskie opJ1i rundut

___________

„roqrm PujionaLny RozwoJU FĆtiICflJIflfUU

_________________

lUtSCO\Yt)SĆ j (IILt PO(I)iSy Osól) upriwnionycli

dn repiczetit tCj I W ykonawcy
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_______

UfllaEurnpeka

Zalacznik nr 2 do siwz KIIZP—236—33/ 18

)ieczIka U rwy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 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 V.1 .2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(niej owoć). dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych

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

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

w następującym zakresie

(wskazac podmiot i okreslk: oclpoiednż ząkres dla kyskazane9o podmioW.

(nhlejscoLyo;Ć), dnia r.
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie uOpH Filikili.

rroqoin RQLjor1iiny J Rozwoju kIOfl.IflyJu

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w bład przy przedstawianiu informacji.

(mkjsc:owoc). dnia r.

(podpis)
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Europejskie

_______

UniEuraJka

I”rogr.3rn Fc”i;rOfldLfly czwoju R Ioni[nL ju

ZtLicznik :; (IQ iyz Fzi/zI—23o—:;:;/Ix

piccztIa Iiriiiy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawa zamówień publicznych (dalej jaka: 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.

podpisi

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

podstawie art ustawy Pzp podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośód wymienionych w

art 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 lub art 34 as! 5 astawy pzp,i. Jednocześnie oświadczam, że w zwiazku z ww.

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. S ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejscowość), dnia r.

(podpis)
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do nastepującego/ych podmiotultów, na którego/ych zasoby

powołuje się w niniejszym postępowaniu, tj.

4edać pełna nazwu/fiąne. adres. takze W 2,łh?2fl0śC odpoc!m;otu: NłP/PFSFL. KRS!CEiDG nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mejscowosć,), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcq/ami: (podać

pełna nazwę/famy, adres a także w zajeznosci od podmiotu NtPIPESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawone z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejścnwośc). dnia r.

(podpis)
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/.„mi)wien Fublie,”nycli (Uj.. U. „.1015 r. poi. 2 IM „e Lin.). ij. w roztmiieniu uswwy z dnhi 16 ItilcIto 1007 r. o
otlirilnie boiikureiiej i I koiisunwnrow (Dz. U. z 101 S r., pot. I X4Y

— oswiade,ji,uy. ze należymy do te aniei oirupy k;ipiialowej. o kIrei iliowi w ni. 14 ijsl. I pkt 23 tisiiwy
I”riwo /jIluowieIl I”uhlie,nyuli. 1]. w roJumleniu uI;Iky ijiljii l(i Iuteio 2007 r. t) ocIirolll konkurLoep I
kiiąiiiieiilów (Dz. U. z 10 5 I.. poz 184). podtioly wyrilenione poliizej (ii;ileiy pode 113/w) I tdres
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Zalaczirik ii” 7 do siwi. KL lP—236—3 3/I X

UMOWA KF/ZP-237-33/ 18

0” rojek()

Iwaha U (lWI! . w 1._od/i oinictizy:
Instytutem Wiókiennictwa, instytutem badawczym i. sicdzihi w ludzi (adie 0.1 iód, ni. brzeziński

5 15) WhiiiYiii Ilu rcjcstrti przedscboiców pwwdzoiic.i.ii pr/cz Sid Rcjoiwwy ulu Liulzi—Xiódinic%ciui w
Ludzi XX \\ydziuil Gospodarczy KRS ind tuiouiciir ()000043$O4, NIP: „L 724—000—06—61, Rctiii. 00005023°
zwanym dalc „7amawiajumcyrn, reprczcntowanym przez:

I ) nr n/. lomasza C,i1kowkicn, — I )yruktorum

2) mer I lanne I”a,zkicwicz — ( „luwiui Ksiceowa

Z ieitzil)ui ty NI

zwanym/Ii dalii ..Wykonuityua. rLpre zeiltowulnynml pr/_cz

1)

2)

Zaiimawiuijimcy powlcrzut a Wykonawca p!Yyji]1UJC do wykonania piulcc hUtioWlIllIt f)11 Moileriiizacja

pomieszczeń nr (12 I Oli adaptowanych tIla potrzeb zaldadu BZM w ramach tematu BZM 2791
.„Innowacyjiie wlókieminictwo 2020+” iy zutkladzie przy ul Gdańskiej 11% w Łodzi.

2. Szczcólowy zakres piac okrela specylikacja totmiycIi warunków ztnmowicnia wraz z taIaczoikamii oraz
ilukuiiicmuacja projektowa.

XpecHkac ja snowych w:mmunkow ZdlflOUICII a uraz z zalumcinikumin i unii owmi;n WykomIwc\ wraz z

kosztoryriń oknowymi zi(I7t)lle W pOstcI)OwailitI staijow um :miIcraIiiul czcc iIiiiieiszc ulliowy.

1. Wykonawca zohowiazuie sic do w \ Lonami ;a prac bcdicy cli przednniomcin umowy ;todnic z uikiualmn m

flO!iOiliclil W1CILZ\ iechnic/m)Cj. obowmuiztujumcyim przepisami. muirilmuimni I zms;m(iuiml1u sztuki bnidou lanci oraz z

mulciytm stlruimmimocmui prolcjo:iili.iy.

5. \\ykonaucuu imuiadcza. .e zapoznal sic z warumikmnmi uykomiuunia zumdlmmli.m. W szcicioInoci / waiunkammii
tcchnmcznnii ttykouania ?;lnloWiCiima oraz z dokui;mcimtuucja projcktowum. niirzmiiai od !.aillawiijaCcao

tyzeIkie uktmmc muuczhcdmuc do w koiiani.t pmzcmlmiimotu iimmlicSz.c Lmwmu V L Inc wmmo,m ilu nich UWaO.

6. Wszeik me zu trzekomut Wykonawcy tlot\ cluucc terenu budowy z.g loszone po mcmi lnic zawarcia Umowy iII

nowi być podstawa do dochodzenia nmszczeii od 7,in wiuijIlccLo oni!, do zuitlaiui;i pmjci. Wykim;uwce
przeunica lcrniiiiu rozpoezecia lub zakoncz,cui;m wykonania robot lub rozpoczccm lub wykomuania

Przedmiotu Umowy. Wykonawca nic bedzie mial równicż pniwuu domuie;inium sic dodaikowceim

wyiuiie.rodzciuia z tytnmiu zaistnienia okoIicznoci czy uirutlmu,cn. kturycli lic pm1.cU Izmuul.

*2
1. Wykonawca zobowiuizuje SIL wykonać przedmiot tmmimows 7. mi;mtcmialow wlasaycli oraz zumpcuimić

kounpeicntmw kici”owmiictwtm, pracowników spizen niczbcdnc do wykonmnmum robol w zumkucic uillewImiullacym

prumwrdlowc pod wzeledem jakosciowyni i tcrmmnowymn wykonanmc przcdnmiomu z;mmm)Wicliium. W szczciólmio.cm

zań \Vykonatycuu zohouyiumzumny jest do zapewnienia kadry z \yli te:InyfUi mpm;munmcniuuiili określumnymni w

S i wz.

2. Wykonawca iL%uli”ullltUjc. Że zastosowane do realizacji muatcrialy nmmjadzcniuu są labrycznie nowe.

3. Matcrialy, o których iiiowa U Ust. 2. powinny odpowiadać co do akokci w iiiuliulmimOlli określonym ustawa z
dnium 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowluuiych (Dz. U. z 2017 r,, poz. 1332 ze ztnhililullUi) oraz

wyniacamijoni określonym w STW1OI(B. przy czym wyroby zaliczone do grupy jetiiU)stkO\yeUO stosuwuinlul W

buckmwmiicmwue wda iiogly być zastosimuale wylaczimie po uzyskaniu piscummc akceptaci ZamiiawiumjacLeo.
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4. Przed dostarczeniem nit teren budowy materialy niezbednc do \4ykonania przedmiotu tonowy musza nzyskau

akceplacjc Inspektora Natlzorti. Dostarczenie na teren budowy nittcriitlów nie?;ttwicrdzonych stanowi

ryzyko Wykonawcy.

Ohowiat.ki ZI lilii W iiJiieet()

ł.ttititwiaiacy zohowiaztije sw:

I Do-tarczyu, przed rzc.k.ayanicn terenu wykonanit 101)01. Dokuoieutace l”,-ojektow yraz L

Owii(Iczeil;Cil) 0cl kwuple:iiosc:.

2. Przekazac teren wykonania robol na pod lawie po „lokolu wprowadzenia sporzadzxnieeo przy udz kile

przedsui ciela Wykonawcy oraz pl7edslawiciela Ztin:iwiajaceio. w lei „ninie 3 dni roboczych od (bity

podpisania ni nietszct umowy ni podstawie protokolu wprowadzenia sprziidzoncco przy utizrile

przed tawiciel;i \yknnawcy ontz. przedstawiciela Ziiniwi:ijacezo.

3. Wskazać i odostepoic punkt puboiy wody i ener2i elektrycznej Ilu CLib trwania robot.

4. Wskazać niezbetiny plac z wy ziuiczeinein miejsca na zaplecze i sk ladowisko inaterialów.

5. Zapewnić nadzor iiwesiorski.

*4

Ohowil!zki Wykonawcy

lkzejać i zorganizować teren wykonania robót.

I (pnicow na wlasny koszt projekt organizacji budowy i BIOZ.

3. Zapewnić na wlasny koszt uprawnionego kierownika budowy.

4. Prowadzić dokumentacje budowy zi4odttie z obowizizujacyni i przepisani.

5. Zabezpieczyć we wlasoym zakresie zaplecze Iechn,c>ne W itiiejscu wskazanym pr/cz ZaniawiajauciLo.

O. Wykonac przedmiot umowy okre,Iony w * I ust. I iiiiiicjszcj ul)Kwy zgodnie z 1iwjckwiti, opisciri

przedmiotu untoy zawailym w SIWZ przedmiaraim robot. ziodn.e z ohowi.tz.tqacyini norn)u.mi

zui.adaiu; wiedzy i sztuki budowlanej. 2codnie Z obowiazujacynu w budownictwie przepisami i itornianu,

zeod,iie z przcpialu i I H II” i orzeci wpożiuowymi, a także zgodnie z u yty eziiyntl i „tleceitiutm i

Zatua% iiijacero iizcodnion tu, do wykonania w czasie realizacji zain wicina oraz w terminie zgodnyut z 7

niniejszej liniowy.

W cz1sie real ziicj i robot utrzyutywać plac bttdo\ V W i)uilezylyin :iorzadku oraz sk litlowtć w ustutlonyin

miejscu wszelkie urzadzcnia pomou] icze I nlateriuilV orae usuwac odpady i smieci 7iOC nie ze specyIikaca

ec li,ti eznego wy kIt n [nit robo L (lud ow (att yc h.

8. Materiały pochtidzice z rozbiorki, demontL/u, pozostaloci po prowadzonych robotach budowlanych

Wykonawca niezwłocznie usunie z miejsca rozbiorki zodnie z usllwL z dnia 14 grudnia 2012 roku o

odpadach (tekst jeditol ity I )z. U. z 20 lb poz. 1987 z pożn. /in.) (dikj: ustawa o odpadach) we wlasnyin

zakresie i pokryje wszelkie koszty zwiazane z ich wywozcili i utylizacja.

9. Usuwać awarie powstale na skutek bodź w zwiazku Z prowadzeniem robot.

10. Naprawiać szkody zaistniałe na skutek lub w zwiazku z prowidzonynu robolami.

I . Oznakować a w razie potrzeby także oirodzić teren prowadzonych prac.

12. Wykonać zabe”pieczcn te w rejonie wykonywanych rolićt.

13. /.apewitić stałe ntrz\ lutnie porz.tłktt i ezystoci WeWn;iliy i bczporednio ni zewilatrz. terenu robót a p1)

zutkończeniti retliztcji przetłiniolu lilowy pr/ell dokonaniem odbioru końcowego tiprzitn,ic teren liudowy

\kl-Lz z przylelym otocze lichu \k irzypackti itiewykoiioiia t,cl, t,btiwiazków, LLttlLwhjic\ po uprzecnot

nyzttaczcniu Wykonawcy odhlfly;cdi)hegn dodatkowego teriuittti nie dużzego edniN ue S dni i ego

bezskukczr\ iiI upływ ic Ino/c złecc oMihie Irzecej \yyRoi)ii)iC tyc czy t)i)oc i nit kozt i nyko

\\ykooawcy, acz Koiiecznoc: ttzyskianit zgod\ acu. Przy wykonaniu pizedinntti z;nuow ienii natezy

ti.tawr O odpadach.

4. \yykonawca bedzien noic net Oc pitwedzitłttosc z tyi ulu reili,aci nin iejze! uiuow\ W s/czegono,c LI

s/.kod\ i oitcnst ni n ics,c/.e iwych wy1lauko% tlt>tycz,icc o..till 0) ell i.
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Ii lnioriuować inspektora nidzorn inwestorskiego o okolicznosci;icli, które noga wplynac na jakosć lub

opóźnienie ter nino z;tkońezenki re;iIizaci niniejszej umowy

16. Wykonawca pokiytr irwentti;iine koszly wszelkich badan potrzebnych dla udokumentowania wyIlUIgaIlei

akosci wykonywanych robót i in;,Ieria[ów.

17. Wykonawca zohowiaz;iiiy test spozadzic przekazać w dwu zeloszenia goIowoci do odbioru końcowego

przedmiom zalniwienia dtikunienlwjc powykonawcza w 3 ezemplarzach. Do (kikunientacji Wykonawca

zobowuiziny jest doi; czyć wszyslk t wym;urane prawem certyFikaty . atesty i źwiadcctwa tiopuszczeitia do

stosowania wbtidow;inych n;iierialow.

I . „o zakonLzensn robot Wykon;iwe;i zohowiazuje SIy na \yl;lsily koszt upoiyadkowac teren budowy a także w

razie korzystani; drogi i okolice placu budowy.

I ). l”izekaz;ć Z;inawi;ijaccmti przedmiot UItIOWV w terminie ustalonym w protokole odbioru robót.

20. Uzyskani;i n; wlasny koszt wymaganych prawem decyzjĘ pozwoleń i dopuszczeń, LlŹgodIliLm, zalwiLidzen I

opinii niezhediiycli do zrodncj z obtiwi;yuj;icym w Polsce przepisami prawa re;iliz;icji oraz oddani;i (10

uzyikowania pizedniotti zainówicni;i.

2 I Wykonawc;i we wl:snym zakresie z;tpew ni;i \y;lrunk i socjalne dl; swoich pracownikow

22. Roboty moga być prowadzone przez \yykoiaw c w gocizmacli od 700 do 600 w dni robocze.

2 . Istnieje tno,i iwosć pracy w nnyln wymiarze ni, podano powyżej po wc/cal icjszy:il uzeodnieniti Z

/;lniau iąl;ieynl.

24. Wobec tego, ze roboty budowlane wykonywane buda w unkejonujacej jednostce. wszelkie prace zwiazate z

wykonaniem zlinciwienot wilczy prowadzić w O%oI) uniożl wiatacy 7am;twiajacetiu użytkowanie

ohiektow, W szczegoInoci wykonau odpowiednio zabezpieczone pIzejscia dl; ruchu pieszego (ranspoflti

saiiioehodoweeo W wionie prowadzoiiyclt n,lk”t.

25. Prace powodu;tce zapyici ic powinny być Lik przez Wykonawcc zabezpieczone. żeby minimal izow;lc

wpływy na otoczenia robot.

26. Z;imawi;ij;icy narawniony jest do kontrolowani; praw iditiwosci wykonania I”rzediiitotu Utitowy. w

szczególnosci lelui itltiwosci i jir;nyidlowosci prO\Yad7cii prac i robot oraz przestr/cania piJe, \k ykoiiaw cc

w s,ystkich warurikow Jaw ;iriycb u hallu e i zai;ic,nikaca di, niej. w 5zczegól noici w I )okt;incntaci i

l”rtektowcj i 8WIZ.

I. Z;iniawt”j;icy jest uplawlroiiy cieli lei to niejbedne dla wykonania przeciiiiotu iliiiiciszej I ;rnow\, aolec;c

\k ykon;twcy na pilnie

I ) w ykoitaiiie robot wyii ki oceli z dokomentaci i proiektowe sl W / lub zasad u ;edźy technie, nci.

tlieWyszezecOIilIOnyeb w pittdnu;iiacli obot_

2) rezya nacje z eeą I robi „I

2. \k”yd;ine przez Zaiii;iwiai;ieesti polccenia_ o ktorych niowa w ust. I. nloeii statHi\yic IBitistifl\e (li) !lnially

lcrlnino\y uykiin;iiii;i z;iiihiuleI a okrelonych Onz ziit;iny wynaerodzenia zuodnie z post:inoWlerianil

[Jinowy

. /n)iany wynikaj;ice z pi”leceii. o kloryeb now; a ust I. niogil wyilliteac sptlI%ad,elu;l mchu, do Umowy.

(I

I. ieieIi iohoty \yynikal;ice 7 polcccii \\1)u\\;idzaitycIi p(li;tto\yeiiIaliii * S ust. pki I ) Ilitowy. uąf1iowradaja

01115(1w; )0Z\cj[ W KOiztOI\sie otettowsjii, cciia ediiiistkuw;t uikrelona w kosztorysie t,teriow\ liii ti”yw;laa

icst do wyhczciii;t wysokoc[ \yyllieriidzeala za te prace i” którym iilow;i W * 10 Uiiiowy.

2 leżeli roboty wyii;ktgicc Z )olcccri wpr\;tdłtniych poslaln)wieiliailli S ust. 1 pkt I ) I linowy, inc

odpowiad;ija opisowi pozycji w kosztorysie olertowyiii. Wykonawca pewien przedlo;yc do ;ikccpiacji

/;tiit;uui;ij;tceo kalkul;tcje eco\ editostkowet t)cll robot z uw,uludt,icoietii cen czynników produkcji inc

wy)s”ycli od okresloiiyci przez Wykiiii;twce w kosztorysie oleilowyin, ialaczonyiii do okrty Wykonawcy a

dla ii;iterialow, kiorych eeii\ ilic zosLni;i okreiilane w kosztorysie oteitowyin — ccii nie wyższych od iircdi,ich

cen naterialów, stirłettl i trattsporto publikowanych w wydawnictwie .Sekocenbtid” w iuiesiactl w któtyiti

kalkulacja jest sporiadziii;i oraz i;,kl;idow rzeczowych okrerioitych w Kat;dou;,cli Nakladow Rzeczowych
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(IK.Nk). a \e przynidku nhńt, dla ktćrych nie określono naklisiów rzeczowych w KNR, wg innych Ogolnic

stosowanych katalogów lub niikladow \yl:Isllych zaakceptowanych przez Limawiiceto.

3 iczeli cena edi1O5tkLfl%/i przedłozoni przez Wykoi wet: (li) ikcupl;icji /amlwiijiIcemII budzie skalkiilowiii;i

I1Iez()(Inie Z posI:IIlo\yieii!;Iini ust 2, Zwiiawiajiuy wprowiilz koiektt” ccliv oparli ni w lisin ch

ty1 iczeniacli, zccdiiie z ust. 2

4. \\„ykonatyca po\yinicIl dokonać wylic,.cń ccii, o ztorych lilowi w ust. 2 oraz przeta:iwiu Zaii iwiajlcclnu

ikuepiacj i wysokosć tyyi iaiodzeiiii, \V3!1 ki ac! Ze Zillilli, przed nIzpoczeciein ioliot wyII i kijicych z i” ci

ziiikin.

\V przypadku ywdy Zillil i:ij:iucLo 1” zillillic w\ nwrodzeii: Slroin pot!p:s/: seiiiiiy Aneks.

„I”crnii ny reiliziej i
Ierniiii reilinlcji przedmiotu umowy: od dnia podpisania imniowy do dHia 21.12.2018 r.

2. Przekazanie piwu budowy przez Ztmawiajacego nastąpi w terminie nie dluższym ii, 3 dni robocze od dnia

podpisania umowy, na podstawie protokolu wprowadzenia sporzadzoiiego przy udziale Wykonawcy i

łani kWiilJacL”Lio

• Wykonawca zokwiazuje sic uykoiiić si lam wlisnyiiii lub pot yykoniiwcow iiastcpujący zakres rzeczowy

robot:

a) silami własnymi

h) silamn podwykonawców:

.

2. Do zawarcia przez Wykonawce milowy o roboty budowlane z podwykonaw ca jest wyniagwia zgodi

Zimawiajaceco udzielona zgodnie z procedurą wskazana w niniejszej Umowie.

Na zawarcie umow\ z. Podwykonawca lub dalszym Ikulwykonawca, kh rej przedmiomemmi są roboty budowlane

w ymagamw ust uz\ skinie przez % yhonawcc. i”odwykonawcc lub dmłszycli Podwykouawcit% zgody

Ziiniiw lijaceco na nas(cpujaeycli zasadach:

1) \\ ykonmwci. l”odwykonaw ca lub dalszy Podwykonawca przedstawi LamaW iaIaCciflU orojeki umowy o

podwykoiiinstwo dotyczacej robot btidowlanych oraz zakres robót, ktore maja być wykonane przez (cito

I”odwykoii:iwcc lub dalszego Podwykonawce, w tym ze wskazaniem kwoty wynaen,dzenia przypmdajmiuej

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy / t\ m zislmzezeniem. że jesli O lika zuode wysmcpuje

ł”odw ykomiawui lub dalszy l”odwykoiiawcm to opnicz i:ikiego projektu ulmiowy O podwykommawstwo

zobowiizmmiy jest omi doliczyć zgodc Wykonawcy na zawarcie urnowy o podwykonawswo O treści zgodnej z

procki ciii Li nowy:

2) w terminie 14 dii od tlrira przedstawmeiiit proektu uziiowy Podwykonawcy lub dilszego l”odwykonawc\

Zamaniajacy udzieli na piśiiiie zgod\ na zawarcie umowy albo iglosi sprzeciw do uino\ty lub zastrzeżeni:m

do puektti umowy, z zachowaniem zasad wskazanych w art. 143b ust .3 i ust6 LIStlWy Pip:

3) zeloszenie powyszym term mnie 14 dni sprzeciwu lub zastrzeżeń przez Zaniawiajaceco do

propollowmnel tonowy bedzie iownozml;tczne z odmowa udzmeiemima zsody

4) w prz\pailkmi odmowi mhLreśłomicj W punkcie 3> pon,”ei. Wyki,jiawc:i. Podwykonawca lob dals,”\

„htyiemniwe:i ponownIe pi7edtJ\y! ircickt u:ntmwy ml iotw\koaawtwo W powzii trbie jelm

wprmwauz: odpowiednie z”lliiry do po ektu lub Lei łiumsujc sic dn innych zalece:i Za:nawiaj:iceeo

zawanycli % trbci soueemwti lub zastrzezen:
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5) niezHoszenie pisemnych zastrzeeń do piedlożonero pmjektii tiniowy O jiodwykoiiawstwn W WW.

terminie uważa się za akceptacje proiektu umowy przez Zaiuiiwiajpcego.

6) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedłoży Zainawiijiicemu

poświadczona za zrodnosć z oryiimalein kopic zawirtei umowy o podwykoiitwstwo, której przedniioteiii 54

robot)” budowlane, w terminie 7 diii od dnia je zawarcia. Niezglo.sz.enie pisemnea,o sprzeciwu do

przed lożonej umowy O podwykoniwstwo w ww. term nie 1iwIza si za akceptacje umowy przez

Zamawiajaeeao.

4. Procedury określone w ust. 3 i ust. I I maja odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, uznpelnien oraz

nieksow do uniow zawieranych z Podwykonawcami i dalszyuu l”odwykotiiiwcanu.
5 jeżeli Zamiwiajacy uzna, że kwili (kicje podwykonawcy lub ego wyposażenie w sprzęt nie gwaraniuji

odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, Zamawiijacy ma prawo żadać od

Wykonawcy zmiany podwykonawcy pod ryeorem uprawnienia tło odstapienia od umowy z willy

Wykonawcy.
6. Podwykonawcy musza spełniać określone kryteria wiirunk i, gwarant ujice wykonanie części robót

określonych w umowie i SIWZ oraz dokumentacji proiektowcj.

7. Do dokonywan ii przez Zamaw ajacego bezpośredniej zap laty wyt nigal nogo wynagrodzeni przyslugujieego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który ziwarl zaakceptowana przez Zatnawiajacego umowę o

podwykonawstwo. której przedmiotem sp roboty budowlane, lub który zawarł przedłożona Zainawiajaceinu

itnowę. której przedinioteni sa dosŁ wy lub usługi, w przypadku ticbylania sic od obowiazku zapłaty

odpowiednio przez Wykonawce, podwykouawce lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty

budowlane, stosuie sic odpowiednio przepisy art. I 43c ustawy I”ZP z zastrzeżeniem * 14 ust. I lit. I

nimelszel umowy.

8. Zimawiajacy przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poititormuje kiksem lub pocztą

elektroniczna o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie 10 diii od dnia oirzylllania tej inłbnnacji

tipriwiliony jest do zgłoszenia uwag. Zainawiajacy zobowiazany est natychmiast pointormować

Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie płatnosci należnego wynagrodzenia. które

Podwykonawca K ieritje bezpośrednio do Ziniawiapcego.

9. Zainawiajacy zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 diii od (łaty otrzymania

prawid owo wystawionej liiktury VAI” na konto w hej wskazane.

10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiaiacego peln odpowiedzialnosu za roboty, które W3 konuje przy pomocy

podwykonawcow za ich działania i zaniechania, ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym

zakresie jak za swoje działania. Ponadto Wykonawca jest zobowiazany sprawować staW nadzór nad

realizacja przedi iotu rnilO wy przez P odwykoi 1 aweo w i) raz tlał s zyc Ii I „ odxyy k ni awc 0W pt In osi al a

odpowiedziałnosu za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania.

ił . W prypadku runów o podwykonawst wti w zakresie robót budowlanych, których przedni ioteiii są dostawy

lut) usługi stosuje się nastcpujjca procedurc:

I ) Wykonawca. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zainawiijaceinii poświadczona za
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedni ioteni są dostawy lub

usługi, w terminie 7 dni od dnia ej zawarcia lub jeżeli umowa była wcześniej zawara w enillilie 7 dni od

rliiia zawarcia niniejszej Umowy.

2) W przypadku, edy termin zapłaty jest dłuższy niz 30 dni, Zaniawiajacy inlórmuje O tym Wykonawce

wzywa go tło wprowadzeiiim ziiiiaii, pod lyrorcnm naliczenia karz umownej określonej w * 14 ust. 1 pkt g

OiU(IWY.

3) lhistoiowiemi ie powyższe doizezy tylko umów o pcidwykoiiaw stwo:

— O wintośc i większej lob równej kwocie wyilosziLc ej 05% wntosei ni illejszej tnuow oraz

— O watlośc i wiekszej tiż 10 000 zł.

4) W przypadku określenia wyiiagrtidzenia W walLicie innej niż zloty polski wLrtosc Liniowy podwykonawstwmi

ustała się bimie pot” uwage średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP w dniu ziwaicia tonowy.

Jeśli \y dniu z.awncia urnowy NBP nie ptmblikuje tabeli kursów średnich, nmleży pr”yjać kurs z tabeli

kursów średnich opubłikowariy w dniu najbliższyrmi po dniu zawarcia umowy.
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5) przypadku zawarcia kilku umów o podwykonwstwo Z (3m sanlynl Podwykonawca ub dalszym

l”odwykoiiawci ust. I I pkt. I ) stosuje sic, czci suma wartośt tych tonów spehi w mogi określone w ust.

II pkt 3).

12. W tmnmowIcim /. POLiwYkollit\YLiilmn W\koIlILwc;m zOl)owiitzIny jest:

i) Zaae\yiU<., 1(1Y 1iIIlt \yVnit.W(I/CiI tistitlomma w mcii za zakres robot budowlanych. dostaw i usloa

\yk(mmminych \Y tiO(l%YkOlla\ySL\yIc nic pizekroczyt \yyimiit:r(m(izcniil przpidLjaceo na Len zakres robot

i1tdo\yIanycIi dostay i usli.i 1V ninieizej ulntnyie. \! pmzyaiidkti I1iel1l7.eai?.eŁ:mnhim 1 \YVŻsJet.o olnmyiiźkti

L;tmn.yiijmcy tipIiIwniOny jest ib żtloszenia LY k zikie,ic zasirzezen IL1b „pi/eciwtl do przedklmda!ych

tiimmtmw o pod Wykt)Itiw5t\Yie, jak rowu cz

b) termin zapluty \yyuagrodzerilui podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie nioże być dluzszy niz 30

tliij od dnia (loreczelliut Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kiktury lub rachunku,

potwieldnmjącyeh wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub

roboty

b adm ) \VIi alej

c) mai hyc zawuifle postanowienie zobowiazujace Padwykonawcc lub dalszcgo f”odwykonawcc do

przedkładania Zamaw luijacemu projektów umów o dalsze wykonaw%two oraz poswiadczoncit za zgodność z

omyeinutlenl kopii umiiów na zasuimluich określonych poniżej.

13. Wykonawca zohowiazany jest, P1/d dokollitllieul odbioru robót, przedlo,yc Zamawiajacemnu owiadczcn mc

podwykonawcy lub w inny sposób udowodnić Likt uregulowania należności wobec niego za prace ohjcte

odbiorem pod rygorem wstrzymania z1lplaty kiktury Wykonawcy. w czCści odpowiadającej nieuregulowancj

należności dla podwykonawcy, do dnia doreczenia wskazanych potwierdzeń. Strony iizgadniau!, że w

przypadku braku potwierdzenia. Wykonawca do dnia ego pizedlożenim Zamawiajacemnim nie bgd?ie

mtpr;twimmofly do odcIck zim iiieteiniinowa znplalc laktury.

14. /ulimiawiajacy ma prawo ponhtlieiszenia sumy pietmicJnej należnej do zapłaty na podstawie otrzymanej od

Wykonawcy Iaktuiy yA”I kwote wyplacoimum podwykonawcy na podstawie htktury VAT wystawionej \V

zw :;m,ku / real kicja zaakceptowanej przez !amawi[tjuiccgo umowy O podwykonawstwo. której piycdiii iotemn

sa roboty budowlane, lub pricdlozoncj Jummumwiajaccoiu umowy. klorej przedmiotem sa dostaw lob uloem.

S iczeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy doiyc,y podmiotu. ma którego zasoby Wykonawca

powoływal siy w celu wykazuuna spelniami ia wanmnków udziału w postepowan in W ykonawcut jest

obowiazany wykazać zitniulwiajacelfltt, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie

MIelna je stopniu mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powolywal sic w trakcie

postepowania 1) udzielenie zamowmemmia_ mim inomemli dokonywania zmniiumy.

I 6 l”odwykonaw cii. o ktonmt Iuiwa w ut. 15 wraz z pniiektcnt umowy o podwykon;twtu (I przedstaw ma

oswiadczenic, o którym nowa w att. 25a ust I ustawy Pip oraz dokuntcimt3 potwierdzitace brak podstaw

u ykluczcuia wobcu tego podwykonawcy

17 W przypadku e.d) Wykonawca wstcpuje w obi,wizki l”otiwykonawc i” którymi mowa w ust. Iti

pm”zedslawia owmadczenie, o kioryimi mowa w ami. 25a ust. I ustawy i”zp.

lX. Je2eii Zamawiajacy stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy, z którego potcncjudu skorzystutl

Wykonawca, zachodni podstawy wykluczenia. Wykonawca ohowiazany jest niezwłocznie zastapić tego

potlwykonawce lub zreiygnowat: / powerzenti wykonania czesci zamówienia podwykonawcy.

I. W zakre”ac WYkon) wamihi przsdmnioiu ninicmszcj LltlłOw\ W ykommawca \p0ll1tacuie Z

2. hispektomcia ?iukl!Amni Z t,mohieuima /rmttaw aficego tą 111511t,Tt(mi iatzo;u (Ż/IM

w granicach ulliocowallium okrelotwgo przepisamiii ustawy Prawo Budowlane.

3. Wykonawca ustmmiawma kierownika budowy w (15011W tel.

1. kierownik robot dziala w imluenn i na rachunek Wykonawcy.
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* to

„%Yy IHIĘI1)dZCiliC i rozliczeiii:i tiininsii4yc

I. Wynagrodzenie Wykonawcy 7:1 wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z olert;i Wykonawcy wynosi:

zi brutto ( shnynic ).
2. Wynagrodzenie za wykonanie przednootu Umowy na charakter kosztorysowy.

Zapłata nastapi w ci3gu 30 dni od daty dostarczeni Zm twia,jacemii prflyd0\yo wystawionej ktktnty na

rachunek Wykonawcy wskazany na l:mkturze.

4. Rozliczenia przedmiotu zalnowienia nastiipi kosztorysem powykoitwczyni.

5. W przypadku braku potwierdzenia zaplaty podwykoim:iwcy, O któiynm nowa w X ust. 13 umowy zaplata
bedzie odpowiednio pomnielszoiui.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadajacej nieuregutowanej

należności podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy, celem zabeypiecn.nia środków zapłatę da nich.
na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie hęd przysługiwały żadne roszczelua
z tego tytulu, w szczególności prawo do żadania odsetek ustawowych.

7. Wartość umowy zawiem wszelkie koszty niezbedne do jej wykonania.

* II

Odbiór przedmiotmm liniowy

Odbioru robót końcowy przedmiotu umowy dokona komisja powolana priez Zamawiajacego (10 odbioru

robót, w skiad której wejda: przedstawiciele Zain:iwiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego

oraz uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

2. Odbiór robot końcowy zostanie roypoczely w tenn nie 5 (in i roboczych od (laty zgloszenia przez Wykonawcy

eotowoci do odbioru.

3. Z czynności odbioru zostanie spisany protokól, zawier] wy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku

odbioru, jak też terminy usunięcia stwierdzonych przy odbiorze usterek i wad.

4. Wykonawca zobowiazany jest dolaczye do protokolu odbioru dokuimwnty określone w 8 ust. 3 umowy.
5. Jeżeli wtoku ezynnoci odbioru stwierdzone zostana wady, to Zaniawiajaceniu pI”zyąuuuja iiastepujaee

lmpra\niemtia:

a) jeżeli wady nadaja się do tisutiiecia, wolim oditiowić odbioru clti czasu ustiniecia wad.

b) jeżeli wady nie midaja SIC (10 usunięci t, to:

jeżeli ue uniemnożliwiaja one uzytkowmni:t przedmiotu odbioru igodmmie z przeznaczeimeni,

Zamawiajacy mnoze obniżyć odpowiednio wynarodzenie.

jeżeli wady uniemożliwiaja użytkowanie „godnie z przeznaczeltielu, Zanuawiajacy może odstapic od

innowy lut) żadać wykonania przedintotu odbioru po raz drugi.

6. Wykonawca jest zobowiazany (10 zawiadomienia Zamawiajacee.o o usunięciu usterek i wad oraz do zadania

wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót laki) wadliwych.

7. Zaunawiajacy może podjać decy,jc o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynitośc i

ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiaja użytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczenieit.

8. Inspektor nadzoru dokona odbioru robót zanikajacych oraz robót uleeajacycl, zakryciu w ciiigii 3 diii od dnia

zgłoszenia potrzeby odbioru pr/el kieroutika budowy wpisem do cizicititika bndony. ie odebranie ribót

w tynt terminie nie wstrzymuje postępu prac.

* t2

( ;wlnIllC2 i rękoj itlia

1. Wykonawca ewarantuje wykonanie robót jakosciowo dobrych, zgodnie z zamnówienietit, non)l:ttmii

technicznymi i wartinkajimi uamoy, bez wad pomniejszajicych wartoc robot lub unieniożiiwiajacycłi

użytkowanie przedmiotu nutowy zeodmue yjeeo przeInaczeniem.

2. Wykoiiawc:i ndzmela gwarancji 11:1 robot badowlamie i nistalacyine mniesiccy liczac od (laty

odbioru końcowego przedmiotu umowy,

28

Ąf Instytut
Włókiennictwa



Fundusze Unia Europejska
Europejskie „ - Fundu

rDir.m j.H Pczwuju R

3. Gwarancja ijiusi być swiadczona pucz Wykonawce na kos,i W) konawcy wszelkie dzi:iliinia Orgaili/acyjne

oraz koszty z tym zwiiizane ponosi Wykoiiiiwca.

4. W3konaweiiwaranttije dobra jakość okrowiin;i przez piolucenia, spcłniiwica wszystkie kryteria wysokiej

jakości dost:trczoiiej.o pn)doktu /i odnie ze specyfikacja iLCI)ilIC/Jlil. Odpowiedzialnośe z 1) lolti iw;ir;Iilcii

:ikosci iibeiuujc zarowno fl:(ly IloWstale Z przyczyn tkw acycii w przedmiocie ziniówicnia w chwiI

dokonania odbioru przez Zitinawiajaceco jak i wszelk1e hIlle widy llzyczne. pow-dale L przyczyn. za ktore

wykoniwe;, ponosi (l(I1)wedziainoc. pod warunkiem, ze wady te timiwina sic w cian termilalu

mihowim,ywmnia wti(illct L

5 Czas reakqi wykonawcy na zgloszoiia awarie wynosi lit tlluzej niż 21 godziny ({mizez czas meakeji

mzuniiany jest przypmzd wykonawcy (10 siedziby l3i-yikownika i podjecie czynnoci zmierzajacych do

usuniecia ;iwani, liczac od momentu zgioszenia),

Ćm. Naprawa gwaranc%1na bcdnc wykonana w termlnme nijkróIzym jak in n)o/.!iwe, lecz nie dluższ\ oj inż 3

dzien menie od momentu zgłoszenia ( teletbniczmi le. e—mai lem. taxem lub I steni poleconym). chyba ze Strony

w oparciu o stosowny protokół konieeznosci wzajemnie podpis;lily uzgodnm;i dłuższy c/as naprawy.

7 W przypadku d> wykonawca nie zastosuje sic do powyższych wymazań Z;nuawi;ii;icy jest upi;iwniolly do

usuniecia wad samodzielnie lub w drodze zlecenia naprawy na ryzyko koszt wykonawcy zaehowujac przy

tym inne uprawnienia przysiugujace mu na podstawie umowy, w szczeĘołnoMii zwwz;inych t uprawnieiuailii

z tytułu gwarancji, rekoirni.

h”. I )cikumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć W (jacie odbioni końcowego, jako

zal;icmik dO protokołu.

4. Zamawiaj;mcy nioz.e dochodzić roszuzeim wynikajacych Z rekomini i gwarancji także po uplyw ie tcniiinów

gw;Irailc 1 i rekomi, jecIi zglosm I Wykonawcy msW jenie wady lub usterki przed upływem tych ter mninow.

Wykonawca ponosi koszty usunmecla wad ujaw nionych w okresie zwarancjnym.

0. () wadzie Wykonawca zostanie powiadonimony poprzez tbks, droga elektroniczna lub telelbijiczitie.

II Wykonawca jest odpowiedzialny wzglc”dem Zamuawiajacego z tytulu rkojiiii, zgodnie z przepisami Kodeksu

cywilnego, okres rkojmi ust;tlony jest na 36 in mesiccy liczac od dnia odbioru końcowego. za wady tizyczne

wyko allyclm robót oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych i zaillomltowanycll elementów.

13

1. Wykonawca bib l”od\y\komlflyca lub dalsi podwyknnmwc\ /A)IMwii!liia sic. ze w czasie realizacji przedmiotu

zimniownia t)cda z;mtrudcoali na podstawie tnnowy o prace o5ohy wykonujtce %%skaJallC przez

Zamntwiajacego czyilnosct.

2. Wykonawca zobowiazany jest do zatrudniania na podstawie Liniowy O pracy w trakcie realizacji zaillowienia

osób wykonujących miastypujaee czynności: roboty wykonczemiiowe w zakresie obiektów budowlanych, w

zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych, mstalaeyjj,e wodno—kanalizacyjne i sanitarne, roboty

zolacyjne.

Warnnek (kliycz rownic, IkRIwykoniwcow lub dalszych podwykomiawcow

3 W dniu zawarci, niniejszej milowy \yykonawcj zobowiizany jest przedlożyc Zamuiwiijacemiiu wykti

piacownikow realizujacyeim roboty budowlane, o których milowa w ust. 2.

1 Zamawiajacy wymuaga aby wykaz osób, hyl aktualizowany na bież;ieo tj za każdym razem gdy naslapi

zniiana osoby wykonująca ezyiul(iści, O k(ói”ycli mowa w ust. 2,

i W trakcie realizacji zoiiówienia znitiwiajacy tiprawilionY jest do wykonyw;nima czynmmc kontrolnych

wnbec Wykonawcy odnosnie spelnitnia przez wykoniwce lub podwykonawee wyilimicti zalrndniemima na

:odsttwe tlniowy im pice ihob wykonujic)ci wsh,tznie w (HI. c/\ tl:ioci. Znliawiajacs ujYawnioll) jes(

W s/e/cia i i iosc do

m) 2adania o”wiadczci j dokuiientow w zakmee otw ertizeijma saeluni ww. \yym”iogow i rokomwwanm

ich oceny,

b) żadnum wyjaśnień \Y przypadku wmtptiwosc W zakresie potwierdzemi ia spe nenii ww. wymuogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

ń. W trakcie realizacji ziiiiówieiii;t ii kwżde wezwanie Z;oiiawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu

iertiiimime wykmmmsiwea przetllo?y zmiml;mwm;mj;mcemntm wskazamie poili/el dowody w celu poiwiertizenni spelnmenii
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wymogti zatrudnreiua nit podstawie liniowy plice przez wykoniiwce lub podwykoriwce osob
wykonlijacych wskazane w ust. 2 czynności w trakcie real iz;tcj zilnowieii ja:

oświadczenie wykonawcy liii) podwykonawcy O zatrudnieniu na podstawie umowy o piac osób
wykontqacych czynności. których dotyczy wezwanie z:illiawiajilcer.O. Oświadczenie to powinno

zawierać w szczeroln()scr: dokładne określenie podmiotu sklrtdtjaces”o oświitlczeiiic, tiak zlożcntii
os”.yiiidczeiiiii, wsk:iz:inie, że ohjeic wezwainein czynności wykoituji osoby 2zltrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskaziinieui liczby tych osób, iriuon i nazwisk [yeti osob, rodzaju umowy o

prace i wymiaru etatu onz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w iiiiieniti wykonawcy
lut, pod wykonawcy:

poświadczona za „todność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujacyuli w I rakcie realizacji z:iinowienia czynności, któiycli dotyczy
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
ohowiazków, jeżel został sporzadzony). Kopia uniowy/uniów powinna zistać zamioniniizowana w

sposób zapewn iijacy ochromie danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisani ustawy z dnia 29

slefl)nliI I Q7 r. o ochron/i ihuiych osobOil”3c li (ij. w szczegoliiości bez adresów, nr 111 81 :L
pracownikow). Irnie i nazwisko pracownika nie podlega anonimmzacje Intor nacie takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj urnowy o prace i wymiar etaiu powinny być ornA we do zidentytikowania:

• zaświadczenie właściwego oddzialu ZUS, potwierdzajace opłacanie przez wykonawce lub

podwykonawce skiadek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie

umów o prace za ostatni okres rozliczeniowy:

• poświidczonii za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
zanonmimzowana w sposób zapewniajacy ochrone danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o oc/zmnie dcznnh oso/”cinych. linie i nazwisko
pracownika lic podlcga anonimizacji.

7. Z tytułu iiiespelnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osób wykoaujacyclz wskazane xy ust. 1 czynności Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowiazku zapłaty przez wykonawce kary umownej w wysokości określonej w * 14 ust. I pkt li umowy
IN iezłożenie przez wykonawce w wyinimczonyili iizez Zan]awiajaccu.o tcrmiiinie żad:inycli pizez
zamawiijacego dowodow w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawce lub podwykonaweę wymnoeu
zatrudnieiria na podstawie tiulowy o pracę traktowane bedzie jako niespełnienie przez Wykomuiwce tul,

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podsiiwie umowy o prace osob wykonujacyclm wskazane w Lisi. 1
czynności.

8. Osoby wykonujace prace montażowe musza posiidac akt ualnc uprawnienia ulo wykonywania tych prac (pod
ryzorciit me dopuszczenia do pracy w przypadku ich braku) okreslone w Rozporzadzeniu M imiisira
Gospodarki, Pracy i Poliiyki Społecznej z dnia 28 kwietmna 2003 r. w sprawie siczegókuwycli zasad
stwiei-dzam,ia posiadania kwaliłikacji przez osoby zajmnujace sie eksploatacja umiadzen, instalacji i sieci (l)z.
U. Nr 89 poz. 826 z poynicjszyini zm iananli).

„4
Kary umowne

1. Wykonawca zobowiaz:iiiy jest do zapłaty nastepujicej kary:

t) za opóznicnie w zakonczeiziu przedn,iotim umowy z przyczyn lcż:icycl, po siloirie W ykouiawcy

w wysokości 0, } % wynagrodzenia tnllo\yizego lirtittii okrcsloricgo w I t) tist. I umowy za każdy dzien

opoznlenia:

b) za opo/nieilie w Listinieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lab w okresie gwarancji i rekojmi

powsi:itych w okresie warancji. w wysokości 0.5% W\ itaunudzeuii umowneso brutio, okieśloitego w

10 ust. I umowy za każdy dzien opón cmi a:

c) w przyp:ulku odst;ipieni;i przez !;mliiwiajaceeo od urnowy z przyczyn Icżacycti po stronie Wykoa:iwcy

w wysokości 5% wyriigrodzeiria umownego bruno okreloneuo w 1(1 tist. I tuiluiwy:
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d) in brak „aplaty lub nieterminowa zaplate wynagrdzcnia należiiego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w zakresie przedtu mln umowy. Wykonawca zaplaci kare umowna w wysokosci 0, I o

wynaerocli.enia brutto naleziie;i) podwykonawcy bib dalszemu Podwy konawc za kaidy (I/iii)

ka Iciid;iizuwy OOłfl Cli Ul

e) ii jieorzetllożuijie W teriflilUc tirresl<iiiyin W UiTiOWIC lub W uoIe iueylozenie Ilu inakce1itowaii ii

projektu titiowy O podwy”koiiawstwo. której nrzedinioteiii rat roboty budowlane lub projektu ej zut iauy.

uzupel nien a lub aneksu Wy kotiawca zapliic kare utnoWiia W \yysok0,e; 0,1 ° kwoty \VyiiiiT mtizUii,i

brutto, o którym iiioua w 10 ust. I za kazde naruszenie oddzielnie:

1) za iicprzLtikmzemiie powi:”.dcz.onrj za zgodmiuc z ory:niileni kupL umowy mi p()dw) KoiiaWiWu ub tj

zmiany. uzupelnienut lub aneksu, Wykonawca zapłaci kart” umowna w wysokoei 0.1% kwoty

wyii:wrodzenma brutto, o którytim milowa w * 10 ust. I za każde naruszenie oddzieliiie

g) za brak zmiany imniowy o podwykonawstwo W zakresie terminu zapłaty — Wykonawca zaplaci karę

umowną w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w * 10 ust. I za kazde

naruszenie oddzielnie;

li) z tyt u hi n espe In jen ia przez Wykonawcę I Ul) pod wykonawcę wymogu iW rud n jen ii na podstawie u nowy

o pracę osób wykonujacycli wskazane w 13 ust. 2 Umowy Wykonawca zaplaci Zaiiiawiajacemu kare
umowna w wysukości 0,1 V”o kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 10 ust. I za każde

naruszenie otldzielmiie.

2. /.:r%trzezt)nc kary umowne nie wylaczaja odpowiedzia1noci Wykonawcy na zasadach ocólnych. cieli

wysokosc szkody spowodowanej dzialaniem lub zaniechaniem Wykonawcy przekroczy wysokoc

za”.trzeżomiej kary uumownej.

3. Wykonawca ponosi odpowmedziaImioc za dzialania oraz zaniechania pracowników oraz 0501) trzecich, którym

powierzy wykonanie usluci. Strony wylaczaja stosowanie art. 12 kc.

15

Odstpienic od untowy

I. Oprócz wypadkow wymienioitycim w trbci tytulu XV Kodeksu uywilne4o oraz przewidzianych w art. 145

ustawy Pzl”, Ztmawiajitcemu przysługue prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) zlożony zostanie wniosek o ogłoszenie upad]ośc lub nastapi rozwiazan ie limiy ykonawcy,

h) zostanie zajęty jakikolwiek skiadn ik muajitku Wykonawcy w toku prowadzonej przeciwko niemu

posmpowania egzekucyjnego,

c) Wykonawca zanieclta realizacji umo y tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje jej przez okres IQ dm z

wyl;ic;enicmu sytuacji na kmore Zaman ajacy wyra/II zgotle,

d) pomimo upI7.ednicll pisemnych dwukrotnych zatrze,cii ze slnitiy Zanmawiajaceuo Wy”konawcm nie

realizuje robot zaodnie Z umowa lub uporczywie lub w ni,iey spor,ob z;mumiedbnje zobowiazania umo%ne

e) Wykonawca nie rozpocznl realizacji umow bez uzisdm, onych przyczyn % ciaguj 5 dni od termnimiti

usmałoneTt) W 7 ust. 2 nuiejszej urnowy.

1) w przypadku konmecznoci welok rolnego dokonywana bezposrediimej zapłaty podu ykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, którzy za\%arli zaakceptowana przez Zanla% iamacego umtn%c O

ptidwykomiawstwo, ktorej pmzedniiolcm sa roboty budowlane, lub którzy zawarli przedlożoima

7.niiawmajaccnmu umowę, której jirzedmniulemi sa dostawy lub tmslug. lub kommiecznoki dokonania

liezporedn ich zapłat na sumę wjcksza niż 5 % war osci umowy w sprawie zliliowienia publicznego (art.

t43c ust. 7 tmsb wy Pzl”),

2. Oprócz wy padków okreslonych w ust I Lamnaw iającemu pm”zysluguje tui podstawie art. 395 I Kodeksu

cywiIneo prawo odstapienit od iiiiowy W ciagu iiiiesiąea otl tj IitdPisatiia.

3. Odstąpienie od umowy powinno na.st:ipić w tormnie pisemnej pod ryorem niewa,tiosci t;mkmeco oswiadczeni;i

ze wskazaniemmi podstawy takiego odstapienia i może nastapic w termuimiie 7 dni od diii zaistnienia dimw

okoli cnn „c T.
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1(1

przypadku odstapienia 0(1 umowy Wykoiitiwce i Zainawiijacego obciazaja tasteptijilce obowiizki
sz.czegóło\ye:

I. Wykonawca obowiązany jest:

ti) w ternittiie 7 dni od daty tdstipienii od umowy sporzidzic, pr/y tidziiile komisji powolii)ei (10 odbioru

robót ze strony Zail iwiajacee,o, szczegołowy protokoł inwentaryzacji robot w toku według st:iiiii lut

dzień odstiipieniii.

b) zabezpieczyć przerwane ribcity W zakresie obustronnie uzgodnionym ni koszt tej Strony, ktoicj działanie
lob zaitieeliatije stiinowilo )OtI%tiiWe (10 złożenia owJEulczenii O odstapieiuti od tiniowy.

2. Zamawiajacy w razie odstipienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpow iida obowiazany

:i) dokonać odbioru robót przerwanych oraz wypłacić wynagrodzenie za robol)”, które zostały wykonane tło

dnia odstapienia od umowy,

h) przejąć od Wykonawcy pod swoj dozór terenu budowy.

* 17
Wykonawca zobowiazuje sic do utrzymania przez caly okres realizacji zamówienia ważnwci odpowiednich
umow ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na kwok nie niniejsza niż zł (zlotych).

2. Wykonawca przedstawi Zainawiajacemu w terminie 2 dni od daty zawarcia niniejszej urnowy, Urnowe

ubezpieczenia ud odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzialitlności obejmujaca także roboty

stanowiące przedmiot umowy, z zastrzeżeniem ust. 3. Wykonawca przez cały okres trwania umowy

zobowitizany jest do uzupelniania kwoty ubezpieczenia.

3. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegoInoci:

a) roboty, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie nenie ruchnine związane bezpotretlnio z
wykonywaniem robot od: ognia, huraganu, i innych zdarzeń losowych.

h) odpowiedzialność cyw dna za szkody oraz ila.stepstwa nieszcześliwycli wypadków dotyczacych

pracownikow I osob trzecich a pozostałych w zwia,ku z prowadzonymi robotami budowlanymi

* l8
1. Wykonawca oswitdcza. iż przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego \yykonan ia umowy

w wysokosci St ceny olert) brutto, co stanowi kwote wysokości zł. słownie zł

2. Zabezpieczenie zostało wniesione \\ lorin ie

3. W przypadku nie wykonania lut) nienależytego wykonania zamowienia w tym nie usuniecia łub nie usunięcia

w terminie wad przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami bedzie wykorzystane
cło zgodnego z umowa wykonania robot I do pokrycia roszczeń z tytułu rykcąni za wady lut) gwarancji

jakości.
4. W przypadku należytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwn)coile w ciagti 30 dni od dnia

odbioru końcowego całego przedni iotu umowy potwierdzaiicego jego należyte wykonanie. Pozostała cześć
czyli 30% zostanie zwrocoiia nie póżniej ni/w 15 dniu po upływie okresu rekojuti liczonego od (laty odbioru
końcoweio.

5. W sytuacji. gdy wskutek okoliczności, c” których mowa w I O ust 3 lit. a mniejszej umowy wystapi

konieczność przedłużenia teritiinti realizacji zailmiwienta w stostniku tło tenn w przedstawionego w olcrcie

pizetargowct Wykonawca przed podpisaniem aneksu łub najpo/niej w dniu jego podpisani, zohowiazaimy

jest do przedłużenia terminu ważności wmliesioneŁLo zabezpieczenia należytego wykoiitniit umowy, albo jeśli

jest to niemożliwe do w!lieiem1ia nowego zabezpieczenia na okres wynikijacy z aneksu do umowy.
6. Wykonawca zobowiazany h dzme do przedłużeni terminu wa/nosci wniesionego zabezpieczenia należytego

wykonanim umowy, albo jeśli jet to niemożliwe tło wniesienia nowego zabezpieczenia również w sytuacji

przedłuzen ja okresu rekojmni za wady, na okres tego przedlnżen iii..

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca noże dokonać zmni:nmy toriny zabezpieczenia na jedna lob kilka
bem, o których nowa art. 148 nt. I tistawy PZl”. Zmiana brmny zabezpieczenia musi być dokonana z

zaehowa niem ciag ości zabezpieczenia i bez zmiany czci wysnkośc L

32

Ą
Instytut
Włókiennictwa



____

Unia Europejska W
IQ

l”ost:i nuwienia końcowe

Zmiany treści Linowy WYIDiW i turmy piseinnc pod ryLorem niewizi)oci.

2. Struny przewiditia iiioźliwiisc dok inyw.n,i /li)i;ili W Linowie. Z,tia”ia tiniowy donti..zcialn.i hcdze w :raiiieich

\\y7iiic/uii\cli pr/c1usiinhi PZl, \y t”ni iriyKLll 44 ust. I PZl” unii okrelonych W niniejszej Liniowie.

3. 2;iIll;Ryiajacy prztayidujc Illuzli\YosL znhiiin\ uinuYy \y IlistcpIIicyel1 %ytLiac;Leh:

a) Kuiiiawi;iiacy 1irteyidiiju nitiziiyot diikoiiiiiiiii /illiafly teiiiiiiti \yykiiii;iiii;i /.iilló\yieIli;l \V przyp;idkii

koniccziiosci tistitiwcia bledtiw lub \yprowatlzeiiia zohiul w dokunieiiLiqt projektowej lub Wysiallicilia

okolicznosci niezależnych zarówno od Ziuiiawiajacego jak od Wykonawcy, w szczególności dotyeztcycli

konieczność przestiniecut terminu przekazania terenu robot, wystfl)ienkt szczegolnie niekorzystnych

waru oków )ogodowycli.

li) W przypadku gdy po dniu zilwaicia umowy zostanie zinienion;i stawka podatku od towarów i uslu (VAT) W

stosunku (10 stawki zgodine z kIura obliczona zostala ceni! oierly dopuszoa sic zioiazte wyiiaeiodzenia brutto,

zetidnie ze /flhiailit podatku VAT.

e) Zilnlawiiijae) przewiduje ponadto iiiozliwiisu dokonania „mian milowy w przypadkach zmiany regulacji

prawnych wprowadzonych w zycie po tlicie podpisania urnowy. wywoluiauyeh potrz.ehe nhiiiiny umowy wraz.

ze skutkain wprii idzenia L,k:e1 zrni;iin.

4. C ej;t wierzytelności pienię,”.nej naleznej Wykonawcy z tytulu wykimania umowy lub jej czcści, wyinaga zgody

Zamawiającego wyra/onej w lormine piseninej pod rygorem hihewaznosci.

5. W sprawach nie uregulowanych niniejsni umowa obowiązuja przepisy prawa polskiego. w szczególnosci Kodeksu

cywilnego, ustawy Prawo fludowlane, tistawy Prawi) zamowień publicznych oraz ustawy o piawie autorskim i

1 a wach P< ik rewii yel i.

Ci. Ę wenwalne spory wynikniice Z niniejszej ulnu\5y iti/strzyga sad miejsca siedziby Zanuiwiajacego.

7. Umowc sporzadzono w trzech jednohrziniacycli enzemplaizach. w tym dwa ezempiarze dla Za,nawiajaceuo i

edei dla W y%oniwcy.

!„ilae”itik i do IIIIIObYY

I ) C J krta Wy koiiawey

2) 51 WZ wraz z wyJkItiei]iami

3) Zabezpieczenie nttleiyteu.u wykonania umowy

4) Pulki OC
5) ko.z ort S oko ow

ZAMAW IAJĄCY WYKONAWCA
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ZtIacznik tu X do siwi LI/zp2:h,—J3/l

Zo bow 411111 C 1)0(1 DI jol ii trzecieto (10 11(105(q) nicn in W 1115 nyc li laSO 1)6W hIt 111511(1 lic Ii określonych
iy art. 22a ustawy Ftp

Nazwa I”oliniottj Irzccicio:

______________________

Adres:

J. (my) niżej podpisany(i)

(imię i nazwisko
osoby upoważnionej do repiezentowania jiodm iotu trzeciego) zobowiazuję(rny) s i do oddania na
potrzeby wykonania zamówienia pod nazwa:
Modernizacja pomieszczeń nr 02 i Oli a(Iaptowanycll (1111 l)OtrzeI) zakładu BZM w ramach
lematu BZM 2701 „lnilowllcyjne włókiennictwo 2020+” W zaWadzie przy ni. Gdańskiej 118w
Łodzi
IastepujIiccniLl Wykonawcy (nazwa adres wykonawcy):

IlaskpLij4eych zasobów (należy wskazać rodzaj iidostpn innych zasobów, np. zdolności techn cit te

lub zil\%odowe. potencja! ekonomiczny lub linansowy):

Oświadczam, iż:
a) udoswpn ani Wykonawcy ww. zasoby, w nawpujacym zakresie:

h) óh wyJ rzysum Wilie zasobów / zakres IB )jcgO udi in lii przy

\ykonywai1iu zaluowicnia byd,ic ]astĘpujic\
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Fundusze Unia Europejska
Europejskie
P 3rjr,m NirunIk. A no,wnjrj u;onirr”;t

ej elttuikter stosunku lacijiceo runie z \ ykonawea hcdzic naskpujaey:

d) okres mOjeeo udzialu przy wykonyw;iniLl za ](yieniLj htdzje ristepujacy:

(DATA. PODPIS I I”IIXZĄ”FKA IMILNNA OSOI3Y LJPOWA2NIONIJ DO SKLADANIA

08W R pul Ń Woli
W iMIENIU PODMIOTU TRZECiEGO - UDOSTI(PNIAJĄCEGO)

Zohowiazaii je poIli]] lotu I r/cciego flitISI bYĆ podpisane przez osohe /V IIIM)WaŻn iona”c do

repicłcI]towai]ia podia jolu t,Yecieg r w nikiesje jego pra n]ajzt(kowycli zgodnie ź wpisciti do k ks.

wpisem dl) Cli DC lub Ui]IOW spolki albo przez osobyty posiad ipca/e peliiomoenictwoi, które

wykonawca zobowiazany jest dolae,yć (10 olcily.
Zgodnie z zapsanii Sł Wł i ustawy Pip, zobowiazanie wypelnia podli] joL trzeci w przypadku, gdy

Wykonawca polega na jeeo ms< )blich w celu wykazania spclii ianj ą warunków lid/j ulu w

lN).ItPoWaflii
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