
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ
IW INSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCI I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Włókno poliakrylonitrylowe cięte

Tryb:

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

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

Znak %praw”y: yJ:/ZP_236 I 4719

1ódź, dnia maj 2019 r.



N1iz%yn ([irina) oraz adres tiIiiiIwinIaceo

Sieć I Jawem Łitlasiewicz Instytut Wikietinictwa

iii. Brzezinska 5 15
1031 ódi „(lINka

011 Ci I —b3— I O I

iks. :042 7°-lc-38

Itaiiii: ttt)t)t)9( 23”

\ Ai Ul; PI_ 724—000—06—64

Godziny iFacy ponicćz;I:u (Ii) pi ILu. od 7.30 do 5:10.

I. lnforrii:icje iioliiy

I. W postypO\yaniLl O udzielenie ziiiiwienia komunikacja nmicilzy Ziiinyiajacynm

Wykonawcami odbywit sic elektronicznie przy n)ycmu nunil”ortiilit mips://niiipitaIuzigoyplJ ePUAI”u

pod adresem skrzynki: IIW—LodylSkrytkiml 5!”

2 Wc wsic II IIJ koi ispoimdi ni i /Wi / ni I / liii) li h/Yi po”at pon in mi in / min iwi 1J113” I Wykon IWL\ pos In

SIC numerem ocloszenmil (11.1) lub II) postcpowanii). Orl/ oznaczeniem postepowiimua przezfliittwiiijaccgo:
KI ZI „—236—14/]”)

3. \Vyloimwca nmnli r/i!acy W/mać udiiiil w pOStepOiCilnhłI o uilmeieiiic zoćyscnum puhimcznceo. niui pe.i;iikić

kontu na cl”UAI”. W3koni,wca losiadajac) Lonu) na cPLIA!” mi dosiep do foruiularzy: zlożenia. zniiany.

wyco[amiia (heny lub wniosku oraz do formularza do komujilkacji.

4. Wyniaeania iecbniczmie iwnizacyjiw wysyłania i odbieramna dokuinentow elcktroimiczmiych. elektronicznych

kopii doktiiiicnlow i ()sWuidCiCfl oraz miiloriiitiiji przCkhlJyWaflyclI przy ich LI/3Ciii opisane ZuMiły w

I(ciiulamiimmiic kiiry.ysianim z iimmnil”ori;iIu oraz I(c.uIiiin:oic eI”Ut\P.

5. Maksyin;mlny rozimmmar ilikow przesyłanych za ptmsrcilnictwemtm dedykowanych !ormimuliir,y do: ziu/enia. ;iiiiariy,

\yycolamli;L oferty lub wniosku orztz do kOi1iLIi1tkicji wynosi l.0 MS.

6. Zm (ILIme przck;mzania ołerty. wnioskow. zitwiatloninen, dokumnentow elekironiczmiycli, oŃwiadczcn bh

elektmomimczinycli kopii dokumentów ni) o\yiadczei\ omaz nin uli nibrinacji przyjmuje sic datę ich przekazania

na cPLiA!”.

7. hlcmity[kamor postpowinm I klucz publiczny dlii „Iiineio postepowania O udzielenie z:imówieiiia Iostcpne sa

na L/Ś,h i,”s;iy/ki,/i ;„osienat”uń na mimimPortalu oraz w SIWZ.

8. I )okumeniy elektroniczne, m,śn iadczeiiia lub elektroniczne kopie dokunientow ILu) oswiadczen sk td;,ne sa

przez Wykonawce zl poredniemweiii I orinimlarz;i do komunikacji jako zilacznmki. Zaiiiawiajacy doposzcza

rownicz niozliwo,u składania dokuimientćw elekmroniczmiyclm. oswiiidc,cmi lub clcktroiiiczinycli kopi:

cokumaentow lub ou milczen za pomnoca pocfl elektronicznej. na adres ciiiail: zauIowiuiImai WIOL/pl

Sposób sporźiitlzcnia dokumentów elckmrOi]icZflycIL oSWildc/Lil lub elektronicznych kopii b”kunieiuow lub

ow iadczcn niusi lnu zeodimy Z wymnaeauł:ami okre,Ionyin w iozporzadzenmu l”rezea Rady Minisinnu z unia

27 czcnyca 201 7 r. u spniwie użycia srodkuw komunikiiup elekironicznej W poleponaiiiu O udz:elenie

iuini>Wiufli,i puhl;cznt”gin oraz udo.slcpniania przcehmowwinii dokumcnmow clekironicznych on;;

rcc/)or:uc/;i)zzu ĄImiy!n, Rozwoju; chi/cz 26 lipcu iOló r il”.l;um”/c roći;czjoii” ih;X unuąztomi”, ;uhah ino;,

„Iii (il1”1Ći/ li 1 • liCi II - „ik liki) I „()„ )i” flflSIt j”o I „(iii/ii (I ii( /7k/c lift .7(/111 Oli „(Cli/U.

O. Każdorazowo eiłi W niniejszej SIWZ jest mowa o cmpatrzeimiu!pudpisaniti dukunieatuowiadczenhm

kwaljllkowami\ mil pod semu elektronicznym, /tmnawiajey y3-ma4a aby kwallbkowitny podpis elekuonfczmmy

wystawiony lwi przez dostawce kw”aliIkowamiej usłutd zaul,inia, bedaceĘo podmitiometim swiadezacyiii usłuw

eeriyłikicyj mc
—

podpis elekliomi dny. speIniiiace wymow bezpmeczenstwa okreloue W ustan je / dnia 5

wizesnia 2016 r. o usłuach zaulaina oraz identyfikacji eleklronicznej (Dz. L_j. z 201(, poz. 157”) ze zm.).

IQ. „aoia\\”ia;aiy w\zJHlez.i mnistepujicc osoli” „Ii, kontaktu z Wykoniwcmmni: I”;ini I”an Mmieorzaia l”motmowsk;m

\iiciia I.tmI:mko\y.ki enma:l: ziummt(m\\ieiliili;;m\ylo1izI1j
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II. „lryh udzieleui;i z:rinówienia.

I. Niniejsze postepowaiiie pro%idzone jest w trybie pizeti_w nieogr;iniezi.neig) na pudstan te rit 30 i nast.
ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo Zamowień „ublieziryeli zwanej d:rłcj ..usława PZl”” oraz aktów

wykoniuzych wyd mych tui jej podsta\kie.

2. W zakresie nIeure1ulowanyin niniejs7a Specytikacja Istotnych Warunków Zamówienia. zwana dalej „„SIWZ”,
ztiXłosO\YaiUe listia przepisy ustawy PZl”.

3. Wartosci ZaliiÓwieiUa przekracza r.wriowartosci kwoty okresiotiej w przepisach w kolhiwczych wydaliN ch
na podsl:L\yie ait. II ust. S ustawy l”Zl”.

III. opis przednilotri zamówienia.

I rzedmiotein zaniówieiiiii jest (I()stlwa Wioklitr pOliakf7loflitI7lOWeO ciętego

3,1 ÷ 4,0 (ltex 157÷7Omm

Łacina ilość: 75 000 kg

termin realizacji sukcesywnych dostaw nie może być dlużs;y niż 14 dni od daty „lożcni;t zamówienia.
Warunki płatności w leoninie: minimum 30 dni i nie dłużej niż 60 dni od Jay wystawienia thktury
Za naw iaacemti

Dc. każdej dostawy należy dolączyć świadectwo jakości/atest lub dokument potwierdzaj;cy posiadanie
Systemu Zapewnienia Jakości

2. Wykonawca zohowitzany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze urnowy
stanowiacyin Zabjcznik nr Sdo SIWZ.

3. Ki,J ( IW oraz Nomenklatura Wspólnego Słownika Zamówień: I 9.72.00.00— 9 wlókna syntetyczne.
4. Lniiawiajacy nie riopuszcza możliwości składan hi otert cześeiowyeli.
5. fliiuawiajjcy nie dopuszczat niożliwosci skkrdania ofert wariantowych.
6. Zainawiajacy nie przewiduje możliwości udzielenie zamów ca, o których lilowa w art. 67 ust. I pkt 7 tistawy

IV. Termin wykonania zamówienia.

Ztimawiaacy wymaga realizacji zaiin)wieliia w tenniiue 12 miesięcy lieztc od daty zawarcia uniowy.

V. Warunki udziału w post[)owalnin.

O udzielenie zamówienia moca obiecać sic Wykonawcy, którzy:

1) nie podleg4 wykluczeniu:

2) spelniij warunki udzitlu w postepowirinin dotyczitce:

ti) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowei. o ile wynika to z
odrehnycli przepisów:

Lana\yiajacy nie sta%yit warunku w tym zakresie

b) sytuiicji ekonomicznej Itib Liiaasow”e:

Zaimrwiajacy nie stawia warunku w tym zakresie

t”) zdolności technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spelni warunek jeżeli wykaże, ze w okresie ostatnich trzech lal przed upływem terminu
skiudania olćrt, a jeśli okres prowadzenia (Izialahlosci jest krótszy— w tym okres te, wykonal (:i w

przypadkti świadczeń okresowych lub ciaglycl) również wykoiwwaaych) należycie co iiajIli!lLej I
dostrwe wlókna poliakryloniiiylowego c. wartosci co najmniej 200 000,00 zł brutto.
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(L)o /n:”/ic „lilii iiz PLJV it”ćIJi()xć/ ii c/nki;n;i;zlćic/z ./o()fl(/ liii /)O/ii/iI(/;e)?i spi/nzu I/u

„ćgp;uzkuu” l?c/:/ćz/zI i /ks/(yoit”;/i/H, ilLIiiflI7 ii ć,/iqu/, i,u,ic/, n,_ pLĄ, 2”(Ii?lĆ/iiu(/Jd(i” /1.i”//)Z/i

sn”J;;i kw /)/(hhkuuLun”/)I;(: Nć,rochii”i” jićiiM („oWi: icy—ę.:tL In /N)shi)QiiLJHJW,

2. łlil.iwlajicy lflO/C, ua ka/dyiu etapie pOStcl)OWaiiii, uznać. Że Wykonawca nic pui,nd.u \yyuuawnycli
tWiliioici, cieli z uIi.a/OWaiuIc zaoiiów tccliiucznycli 1Ml) .„iiwoduwyeli \„tykonawcy W nile przedsicwzicciu

ut”spt”tlauczc Wykonawcy ilioit lilce uegatywny wpływ ni rc;ulizack ziI1i(iWtciihi.

3. Wyki,isiwca litu/c w celu nniwicrclzciuia slucIniuu!i \4iłrt)nkow, (I lii(”iVCli iiiowa w ióził. \ I. 2) luiciszti

%l\V7 v stOti\ i”ycłi \t(iiCiClj Orli „LV OtiuitSltiuiu <Iti kuiikrciiieao zutnowielula. Itih itu czc.ci. i(iic/:ić lii

zd(”lfluciach Icc;iliczu\ch kiti 71\yO(lO”Ly\”cli ub ywci liIl;:ib(iwcu lub ckonuinuczuic nuyclu llotIllitl9\y.

iicz.ilczuic od ch;irukwru flli\yllciO iciicycb aul Z Mliii siOitIiiku\Y prliwnyctl.

4. Zaniuwia jacy edt oc/cili t I lii irniuje. iż .,swsowiia 5% [uicJ;i O któiui ulOwil W rozdz. \ . 3) luiniejszit] S!WZ

U ystiipi wyłicznic n uizypiidku kied\

I ) \V konnycu. kloi” poltini na zdołnusciuch lub s\iliiUji innych potliiiiouów u(lo\yO(iii 7;iinawiajacemu.

ze realizujac zliliOWienie. btdiic dyp()nO\yiI nicthctliyini ziSolliluli uycli pI)(luili()iO”Ly W .zc/cguulIi()sci

przcdt;iwiajic zoIM)”LyiIzanie tych podtiuioiów tio otid;uuti iiitu do dyi<poZycji niczlicdiwch z;usobow na

potrzeby icilizicp zailuu”U eoli

2) /lu iawiajacy oceni, czy udostcpniunc wykonawcy przez inne potliuioty zdoIii<iiei iecłiniczne lub

zawodowe lub cli sytuacja finansowi lub ekouounic,nu, pozwalwą na w\ kininie przez wykoiuawc

spełniania \ytruilkuw udzialti w postpowaIiti oraz zbada, czy nie zactiotlia wobec lego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których uuiowa W tri. 24 ust. I pkt 13—22. art. 21 UM 5 pkt 8 ustawy

3) W udniesieniu do warunków d uycztcych wyksztaken ia, kwali fikacj zawodowych lub tioświadczenia.
Wykonawcy iuoea polecac iii idolntisciacli innych podmiotów. jeli potlniiuly te zrealizuta roboty

budowlane lub usłuiti . do real niej i których te zdolności 54 wymagane.

5 Wykonawcy mowi wspólnie uhiewić siu o udzielenie zamówienia. W taki iii puypadku wykonawcy

lmstanawiajt pelnuunwiuika do reprezentowauia cli w postepowaniu ti udzielcmume z4inloWicnia albo

reprezentowania w poskpowanmu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia public”.nego. i”eluomocuiciwo pod

n”yu,rcm niewa/Ilosci W postaw elektrpmuiczuucj, npairiitne kwalilikowanyin podpisem elckironicznyni należy

di,Jiiezyć do o)crmy. /limiwuiijiU)” duj)LJSzc!fl „lo,euie cleklrm,muicnicj hopu pe)uioinoenictwa powiatiezonet
priez Ilolariuzi k”LyiliiikowaiuyI1l odmseii eicktroiuicznyri. I )oktiment (lub dokiumculy) niw ieriujacy

usIiaoWlclu!c pełnomocnika muli zosiac zIożiny urazi oterma w oddzielnym pliku. w pustaci clekironiuiwj

(lxitrz<”mNi kwalimikouanyin podpisem eIektwiiczuiyi.uisicpnue 4raz z plikami sialiOWIaU)nhi ulefle

skoiupresowauy dii jetlieati pliku arciluwtimli (Jiii.
„• W Wykinawt iiu wspulnic t;bieciijaeych sic (I ud,ielen:e zinui”wieuia w:uruuki okrcsloue y

r(lZtI!iiLit. I. 2) lic c inui spclnuuc co naJmitki jeden Wyki”uitwca samodzielnie lub wszyscy \\kniawcy

iez: ue.

\ a. Wikimiczenie fl ykunnwcy iii podstawie :trt. 24 ust.5 ustawy J”ZP.

Zumnawiajicy przew duje wykluczenie Wykonawcy” ni podsma\yie ii 24 ust. 5 pkt ustaw 171”.

VI. Wykaz (iwi%dczc lub dokunientów, potwierdzajcycIi spełnianie warunków udziału w postępowaniu

uraz brak podstaw wykiuczeiuiu.

I)o otcmly każdy Wykunawci musi dolaczyć aktualne na dzień skladania okrt oswiadc,cnic U ornie

jedmuolitcgu tuioicjskiegO dokumentu zamuwicuuia (JLDZ) „ spurzidzomuego wcdlua wzoru .staiudardowcgo

Ibrintularza ukreślonctu ro,”poizadzcnicmn wykomiawczyun Konuisji I :uiopcjskicj, w zakresie wskazanym w

SIWZ (/alaczriik tir 2). luIoruitee zawarte xy ww doktuncacie beda stanowić wlcpuuc puilwieudzenic, że

w”ykuuuawca ulic pltaa wykiuezcuuu oraz spelua warnuuki udyuilti w po.suclltuwunti Insuutikcji wypcluiania

dukumncntu in jdujL sic iii suwnic atp „L pt jił” tłu /isH\ ziljilt (II)], ih”lniuuI i

„LVi1ciuIIii 4 1)7 I lU I dl I cktruumuc,uc uia”ed”e ta) w)uicLuucul JI l)! jC (losie:inc luc udrcscai

iCtOs /ec.curupa ca ut,wtl:.i,oItulIbacfis:”Ltl”uItc („!uui

IEDZ naltz\ /„o/_yg_,\t J t st.iąLL „lik/lit „„L5 nr! tj ku ilik uumx I „Jt d,”is um k i lit /lIYfll a

I (/II”).

2. \\ p/ynadktu usnolle/ul ubieyiiuki c O /uuuowiciuic irzez Wykoujawcuw. JI I M tkłada każdy 7

wykonaweuw wsnuinie [;i”łciiac\ tli sic o zauluwicne. Nalezyjc przeIuc zudne z nusuul;uml okresiomyuic

w” pkt I. Owiudczenii te wija putwicitizac spelnllile wiruuikou udzśulu w posltn()wilu, limik liuutaw
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wykluczenia w” zikres I e. w I< (oryin kaidy z w ykoiiawców wykazuje spelti ian e wiiriinkow tidzia In

W )ostej)owaliiii, liiak pOiIStŁiw wykluczeiii;t.

3. Wykonawca, ktory zaillitrza powierzyć wyklinanie czesci złiiiitflYielliZi podwykonawcom, w cclii wykazŁini

braku istnienia wobec nich „otlsiaw wykluczenia z uit,ialu l)OslePOwtiiiiti skl;ula il )Z.

4. Wykonawca, który powoloje „li na zasoby itutych iodiiiiolow. w cclii wykiztiu haku istnienia wobec nich

poinY \yykILIc/eilia orz Nj)ekiiellai — w zikicuc. w kim powoluic ie ta ich z;ioby — winiiików udz.alu

W 1Li,te1)t)iyŁiiiiLi sklut itl)! tli kt.”theo Z tych pO(liiliOit)W

5. Oswiatttzenii podiuiolti\y klulijacch otcrr \y.llOlli1e, 1 idw”ykotiiuctii.y orz ioiliiuotow ud)tt1riiŁijIcych

potenet skl;ul,inc i)riiliil;irzt! J 1)! pOW liiii\ iti:ec ii)iiflt tjoktiiueiHi elLkiroIiicziieco. )O[lpisaicco

kw;iliiktwinyiii liodpRein elcstrtinicznyin pritz. kztle.o z nich. Ł iutsiepnic milczy je wraz pIkitu

st:inowiicyli( titelte skOi1ipIeO\V.c ttojcdiw pliku archiwum (tli”).

6. ZainawiŁijicy dopuszcti i istcpujjcy tdniit przesylaitycli tlaiiycli: .pdt, .doc, .docx tf,.xps. .odt

7. Wykonawci wypełni J I DZ, tworzac dokument elektroniczny. Może korzystać z. iitrzcdzia LSl”l) (Seiwis

ninozliwiajacy wypeltienie ponowne wykorzystanie lSt”l) dostepity na stronie

hiips://ec.euiopiewtooh/espd/blte(!lig p1) lut) innych (lOSttpnyCh nZlrzĘdzi tub OprOgrZliluiWaliii, które

unio,.l J wiaji wypelit cnie J I DZ i utworiuiie (Jokuinentu elekt Fonicznego, w jednym z ww. lormatow. przy

czyni zilcca sic sk sowanie formatu .pdl. Zaleca sic stosowanie nirzedzia I Sl „D.

Jednol ty (IcJkunent przytoiowiiy wsiepnie „rzez ?ainawijłcezo dla przedmiotowego po%tepowanla (w

Ornacie Mul do zaliupOilowailia W serwisie lei slD) jest (iOstcpIiy iii stronie internetowej ZalfllwajiceO

W! iilitJSCU ZiiiiiCSZCZCiiii illiliejsZej 51 Wł.

V. Zamawiający informuje, że Instrukcja wypelniania .JEI)Z jest (lostępna na stronie Urzędu Zamówień

I”uhlicnyeli pod linkiem; łuiin://www.u,l)aoy.pl/ ibl a/I%%et%/pdi flle/ilti 15/32415/Insi rit kcji

%flJwIuiaiiii—JI1)ZtSPI).p(it

tO. !initwiajiey przed ud,ielciiicin /in) wicnil. wezwie Wykonawcy. którego nieMi zostali najWy/cj oceniona,

titi ziożenia w wyznaczoiiym, nie krótszym niż IQ dni, teriiiiiiie aktualnych na dzień zlozenit nIstepuj1cycli
oświadczeń lub dokumentów:

I ) iiitoriiiieji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreIonym W IM. 24 ust. I pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej n je wcześniej niż 6 iniesiecy przed upływem tenhlinu skiadania nieM.

2) ztkwiiticzeu in wliściwce.o nle,ulnika urzedu skirhoweo poiwierdzcego, ze wykonawca nie zalegi z

opticnhieiii podatków, wystiwioihei!o nie wczeiiiiej niż3 mesiiue pried uplyweni teriniiin skladiiiia t,ie,1 lub

iiiieeu tloknincntu potwierdzmeego. ze wykonawca ziwirh poiozunnene Z wlaeiwyiit orztiwin
poditkowyiii w „prawic spiat tych nalcżnosci wuiz Z ewentualnyni: odei karni lub zr/ywnain W s/czeyotiloJe i

uzysku I przewidziane piwem iwom cne, odroczenie lut” roziożen ie na no zilesiych piatiosc lub

wir,yuianie ty ealtĘ,ei wy konani een”zji wiasciwezo oretnu:

) zawi,idczenia W asciwej terenowej jednostki oreanizacti nej tak jadu Ubezpicczen S otecznych 1111) Kis

Rclnic,ego Ubezpieczenia Simbeeznego albo iniwet. doktntieniu ptitwierdzajacco, ze Wykoitiwca nie i!cea

z ophacaiiiein składek na ubezpieczenia spoleczne lut) zdrowotne, wysław toilego nie wcześniej ni; 3 hhlesiace

przed upływem ieriuinti składania olert tuli innego dokunwutti potwierdzaiaceeo. że Wykonawca zawarł

poro/umienie z wlaciwym organem w sprawie spłat tych na leżiuci wraz z ewentualnymi odset kaini lub

grzywnami w szczegolności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zalec lych platności tub wstrzyrnan je w caloci wykonania decyzji wIbciwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z (eiitriliiej I wideneji i Iptónnaeji o l)zialitnosci Gospodarczej, jeżeli

odrchtiw przepisy wynieaji wpisu do iejesim lub ewideicti. w celu potwierdzenia brku pisistiw wykluczenia

Iti uodtawie art. 24 ust 5 pkt I ustawy

5) Wykaz tiostiw. a W iizypadku .Swiadezci okresowych lub ciieych rowniez wykonywanych. w okresie

otatniuhi 3 lat nrietl upływeiii lerruno składania oaii, t jeżeli okres prowadzenia dziatalnosci jesi krotszy —

w iyin okresie, wraz z poćiiieni clt winosci. przeiJinlolti. dat wykonania i todniiotow. na rzecz kton”ch

(!oS:iwy zti,,i,ily wykonane. wiz zitcieii:enb tbowitdow okreijc\ch czy te dosiw\ zostby wykonane lub

sa w\ konywtne milczycie. spoiztdzoiiegti iothiue z zibaeznikiein nr 4 do SIW!.

Dowodami potwie”dzijicynli czy dostawy zosttly wykonane należycie s:

— reFerencje badź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego (tostiwy były

wykonywuhe. a w przypadku swiidczeii ok i”esowycli tub ciagtychi są wykonywane.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obicktywnyti charakterze Wykoltiwca uje jest w stanie uzyskać tych

ilokuntentów, Wykonawci skłidi oswiitlczenie.

h) tboktuncatów ttniyczicycbi podniiotti trzeciego w celu wykazun brilut isiinenii wobec litego pitlsiiw

wyktuczetni oraz sncrict]it. w zakresie. wjikni wykonawci powotuie sW lit jeco zaSoby. warunkow udziału

W pOstcpOiniti czet: wykonawci nolegi ni zasobach ;txli:itotu tr/ecego.



I .iezeli wykonawca na sietlzibe lub miejsce zainieszkaiiia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskici, zniniist

(łokniIen(o\y, o ktorycli uo\ya \y

I ) pkt ID. I ) sklada iniorniację z odpowiednieo rejestru albo. w przypadku braku takie”o rejestru. inny

rownowayny tIoktinent wydany wzez wlasciwy orwiii sadowy liiti adiiiiniswacyjiiy kraju. którym

wykonawca nin siedzibe bh miejsce ziuws4ajiia lub !iuc)sce zaniieszk;inii na osoba, której dotyczy

llt(iiiiiltil tiki (lOktIlilelit. W i,ikieie okreiuiiyiii wart. 24 usł. I ikr IJ, Ii PZU. wystawioii lut

wczeIuej 111/. O n1;ctcy ir”ed ti;,lyweiii teillinti k(ad.inia oteil.

2) pkt ID. 2) D. 4) skladi ookuiucnl lub dokumenty wystiwione W kiajij, w którym \\ ykoii.twea liii

sieczibc tui iilitLsce /111 IIL zkani;i. 1101W ieidzijace otlpoW culnio

tj flie .tlti z (mpiic;Inmemi) jiutlatkow. opkit. kt,idck ni ubez1mieetciyc po!ec/lic ltil ztliowotmic iIlo ze rawi 1

10l(iZUiiitel(iC Z WjisCiW\ Iii Omsimiem W spht\yie spłat tych IillełIWsci WraZ 7 ewclltualmiyiiii odsetktmiim lub

urzywnamlii, W szczegolnosci uzyskil przewidziane lrawm zwolmi lenie, odroczenie lub r złożenie rum ramy

zaleulyclm płati iści lub wstizyuinnie w całości wykonania ulecwi i wlaściwego organu, wystawiony luc

wczesnicj niż 3 uniesiccy przed uplywem terminu skladimnia otert

b) nic otwarto ego likwid:icj i ani nie ogloszono upadłości, wystawiony nie WCzCn iej niz O un lesuccy przed

upływem lcrniinLI skladania ohert.

11. Jezeli W kraju w ktorymn Wykonawca nhl siedzibe lub nimusce zaniwszkiniit lub miiicjsce zimiuicszkania nut osoba.

ktore dokument doiyczy. lite wydaje sic dokuumueiitciw. (1 który cli iiiowa U rozdziale VI. I I . zastepuje sic je

dokumncuilem zawierajacyin odpowmednto nwmadc/.enie Wykonawc. ze wsk;izamuiem osoby albo osnb

upuiwniomiycii (to jC0 )t111C%cllLicj L Itl1) oswiadczcn”e osoby, kiorej dokunieni miii! dotyczyć. YłOżOiie przed

nolniluszcut lub przed ormanen) kadoW% ni, iiliiiiuiisiriucyjiiyiii albo oreanem samorzimdu ziwotloweeo lub

gospodarczego wlasciwyiii ze wzglyulu na siedzibe tuli in iejsce zimniieszkui la Wykonawcy uli im miejsce

zamieszkania tej osoby. Ternu ny określone w ozdzmalc W. I I stosuje sic odpowiednio.

13. Wykonawca nhimjpcy siedzihtm na terytorium Rzeezypospolutej Polskiej, w odniesieniu do osoby maji)cej miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 10. I

sk lada doktumneuit, o którym niowa w pkt I I . I ) w zakresie okreslonym w art. 24 ust. I pkt 14 21 . kich W

kraju, w ktorym miejscu zamitmeszkanii ma osoki, ktorej dokument miał tlotyczyc. nie wydije sic takich

wmktmiiienoiw — zhWpuje sic je (lokumnentemli 71W enijacyili tmswiadczeitie ttj osok” źlozoiiymut przed

mitarius/em tuli p1 (tremem sadowyuii. adPhilitstnlc\ iiyiii alliti oryiuneln sammuzadtu zawodowego lub

cospndarcźeeo XV mściwym ze wzeledu na mim mcjsc u” „amie”,zkamuui lei osolw. Ternnn okreslony w mozdztale VI. II

stouj e sic iRipow cdii io.

34. Dokument lub owiatlc,euiu (dotyez;ice WykOnaWC\ n ykoitan COW wyWi1ujieyehi wpóliuie I illIlVci)

pOdulliomó\y na których zdolnościach lub sytuacji polewi wykonawci na zasaduclu okrelonych W art. 22a

ustawy), sk jadane sa w orye mile w postaci dokumnieunu elektromiic,nego lub w elektronicznej kopii (kikumulentu

lub oswiaulczeuia pośwtimdczonej za zgodnośe / omycunalein podpisem kwaliflkowanym. Zobowiazanie. o

którym milowa W rozdziale VI. I ) należy złożyć w oryumnale u postaci dokuimneijtu elektronicznego lub w

elektronicznej kopii dokumentu lut) owmadcycnia poświadczonej ft zgo(lnoc Z om3”eiiitltlll łiodpisem

kw IiI ki, Iii y ni.

5. I)okumnenuy sporzadzune wjc,”ykti obc\mll iiiusza b\c zlożomie wraz z (!umnuciciimemu na jcztk polsku.

li”. Wykonawca w Icrniiimie 3 dni od dniu ftunies/czenia na sunuile inieiliciowej nIn milicji. o której mowa w trI.

Xh um”t.5 ustawy „LI”. przekazu zamuwiajacemu oswi uleżenie O prżyua lezmio.ci lub liiaku pr/y należności tło

itj anicm erupy kimpiahiwej. o ktitici mowa w art. 24 ust. I pkt 23 usitw\” I”Zp. \rez ze /IOzeuileull

oswuuuiczemm;a. \Vykouawc;i milo/c przedsiiwc dowody. że powmazalila Z Ilml\ mu wykomuiwca nic jim”ow.idim (10

zikh,ceuu.m knmuku:Lncji \ po”mtpowanhtm mu tmu:,aclcmimc /amnimwlcn,m.. ()śniuu3czejme skluuulune ;e W posmici

clektrtiiuiczitcj ojimutrzottcj kwilihkowatiyumu pod pIsem clcbaronicżmiyni.

I. W zakresie nie uimtpukw,imuymum SIWZ, zastosowanie niajim przepwy rozporzadzenit Mimusim Rozwoju z dnia 26

lipca 2016 r. w sprawie roułzumjów (lumkullientów, jakich nuoze żidać Zamliawiajacy od wykomitwcy w

postcpowmtniu O udzielenie zanutówient.

IX leżeli w ykonutwcmi numu zlozy ubokumnentu, im kmiiryium mou W roz,ulz. VI. I. nIniejszej XIWZ, tiswiatlczet) tuli

dokumiucntow potwienlzajicycli okoliczimiwci. ni kliryełi milowi u imt. 25 ust. I ustawy PZl”, butli inlu\uIi

ultiktlmmncimłon iliczhcća\cli tki pmzcpniwaulzeiim p(msic:Nmwimmmm:. oswuidczeai;t ul) thmktmmticofl Szl mimekonipicmac.

/mwmcru zm tilcujy lub budzi w skziztize nrez Zmmmiztwlajaccao witpl iwoc . .„illitw:ajacy W ezw:e do chi zlumzen ni.
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tiztipeiiiienia, loprawlelljil w lei-alinie przez siebie wsi zailyIli, chybu ze 3111110 cli złożeniu ołerta wykonawcy
podlesalaby ()diZllceiliU albo konieczne byłoby lliiiewazilicnie )0stcpOWinIa.

IV . iezeli wykonawca nie zlozył w niitaitych pelnolllocnictw albo złożyi wadliwe pelnoniocnictwa, Zanlawiaiacy

wezwie (Itl ich zlozciir;i W Itrillinie )iZe, siebie WkIzZt!lyI11. cllybii Z IIHIIIO cli zlozeiwi olerLi Wykonawcy

podlega odrzuceniu albo koineczne byłoby unieWaznieilie postepowanut.

21). W przypadku wykonawców wspolnie ubieeajacych sic O utlzielenie zlm(1wienla oraz w przypadku innych
pottminiow. na ziohacli których \yko1iwci poleeii ta zasadach okreslonych w trI. 22a usuwy, kopic
tloktuucntów tlotyczacycli tnipowiedno wykonawcy lub tych podniotow, noga byt poswi;idczone za
zs”sdniisc Z Ci) lnaltiii przez wykonawcc alint te podmioty ubu wykonawców wspólnie. til egijiicych sic o
utlzieleilie zaniutWienIa pullliczl)eui) I)djltiwiedilit). W zaktesitu każdego z nich tiotycza.

21. „oświadczeniu za zcO(luloM: 1 0U)UfllCiU dokonuje odwwictinuo Wykonawca, podmiot, iit kióreo
zdolnoseiaełi lub sytuacji polegi Wykt,niwci, Wykonawcy wspolnie ubieuajacy sic o udzielenie zalnowiellia

albo 1H)dwykon;iwca W zitkiesie ilokumentow lub oswiatlczen, które każdego z nich tiotycza.

22. l”nświadczcnii za zgodiloć 1. 013w naJem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia nastepuje priy
uzyciu kwali tkowanego podp%u c Icklronic,neuo.

23. W przypadku przekazyw ania prztz Wykonawce dokumentu elektronicznego w hwiuacie poddajucym tline
kompresji, op;itrzenie pliku ziwierijacew skompresowane dane kwillłikowinym podpisem clckiroiitcznym,
cia rctwilt)ż.nicziie Z pu)swiadczcllleui pucz Wykoiiiwcc za zgudnosć z oryginalcui wsZys! kich

elcktnmicziiycli kopii tlokuineiitow iawirtycli w tynt pliku. z wyjatkieui kopii powiadcnmycłi odpowiednio
przez iiiiicyo wykouaw”cc ułueeijicessi .ic wspolnic z 1111110 udzielenie zamówienia. pr/cz podmiot, ta kiorewi
zdolnoLciacll lub ytuacj i polcet \k:ykoittwcl oraz z wyiatkiein dokumentów złozoiiycli w oryeatale
podpisanych kwalilikowutym podpócmn clektromiiczityni.

24. Jeżeli tiryeinal dokumentu lub o.swiidczenia. o których niowa w art. 25 ust. I ustawy, lub inne dokuimicnty lub

o”WiaLlcJeilia składane w poslcpowaluu tj udzielenie zamówienia nie zotały sporzadzone W

dokuji meutu cieki roli icznco. wykonawci może spoiyidzić i przekazac elektroniczna kopii: posiadanego
(Itikunielitn lub oswmadczeiiia 1joswiadczotti kwahflkowanym podpisem elekironicziiyin.

25. W przypadku u skazania pr/cł wykonawce dostepności oswiadczen lub dokuinentow. o kiónch liloWa W

Rrzdziale VI SIW/ w brane elektronicznej pod okreLionymi idresanu internetowyui tioliititlositpuycii i
bezpłatnych baz (łaiiycłi. ziiiIwiiliiey pobiciu .sanwdzielnie z tych bit danych wskazane przez wykonawce
oswiadczenia lub doknitiemity. Jezeli oswiatlczeuia i doktuuienty. ° ktoiych lilowi w zdaniu pierwszym Sil

torz.ądzune wjczyku obcym wykonawca zobowiizuiy jest (10 przedstawieni uch tluinac,euia najczyk polski.

2n. I lekioc w 51 \\ Z. a tak ze w zaluczuikaeli tło Sl Z wystepuje wynióc podpi ywan ia dokuuicntti\y lub
oswiadejeu lub tez potwierdzilliL tło nilieniow za zaodmioLe Z or\zinałeuii. flaież\ „zez to rt,zuiuiee ze
oświadczeimia i tłokuimeiity te powolny be opatrzone kaliłiktiwainni podpisem ekktronicznyui osoby (osób)
uprawmoaej (upruwuiuiiiyi-ii) tło reprez.enttiwuuiia w\koiiawey podmitnu. na zaobaeli lub syiuaei ktoreuo

wykonawca poleci zw,tlnie zzasudiiii; reprezentici wskazaiiyiiii we wlaciwyui rejesii”ze lub osobe (osoby)
upowazuliona tło Fepre/cluitlwiiiiii w\bolilweY/pudnliOtti. na zisobacll lub .sytuieji ktoi”ego wykonawca polegi

liii potłsiawie ciI1Oi1iocnicLWi

27. ł”elnomnocn ciwo O kiónzuim jilulwa w okt 26 pod ryeorem niew w”noic i musi lwi: złozone W po.taci

elektronicznej. opuirmone kwalutkt,wiiw,i ilotipisem elektronicziyiu przeł tlsobey uipoWa/iliofle do
reprezentacji wskazuie we włisciwyin rceslrze. /amn;twiiacy dopuzcza złożenie eiektron:cznej kom:

pelmionmciiictwa poLwidczonel przeł. nuiIiriuta kwalulikowimlyili ptidpheill elektronicznym.

VII. In formucje o sposobie liuinizu niicwaiiia się Zanuiwiajiccwu z Wykonuwctmiii oraz przektzywunii

oswiidczeń i tiokuntentow, i także wsktzuiiie osób upntwiiionycłt do porozunhewilinu się z Wykomi:iwc:u mi.

W posielowaniu o udzielenie ztuiówien[a kotutunikicja poinicdzy Zamawiajacym a ykoii:uwciniu w

szczególnosci skltianie oLwladczcim, wniosków (innych niż oFerta), zawiadomień oraz przckazywuae

in łbrmilucj i odbywi się elcktroniczmi ic za łlosiediuctwtm dedykowun ego /ornndurzu dostępnego na eI”Ul P

urn; :ldotĘp;zhtIIego przez miniPorlal (fl,r,nula,z do honiunikiujiL We wszelkiej korespondcilcłi zwiuzlaej

z niiiicjszyuii postcpttwauleium Zinitwiajicy i Wykonawcy posluguja sic numerem ogłoszenia (HZł”, Tł 1) lub

II) poslypowanit)

2. Zainuwiajacy nioze rówiuiez kouuumiiktiwać się z Wykonawcami za ponioc poczty elektronicznej cmtii

Zi lut l\k” Lilii iW.! d ijii
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3. Dukuiiieiih elektroniczne. oswiadczenia lub elektromcnie kopie doktniientów lub owiudcze( składane sa

pez Wykonwce za posrednictwein Lm-żnij/u u do koii,iozj/wji inko z:ilacziuki. Ziiinawiajacy doptiszczi

również iuozliwnsc sklatlinia dokumentm% elektronicznych, oswiadczen hub elektroliiczn\ cli kopii

doktinieniow lub oswiadczen z:t pomoca poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres ciii;ul:

z:Imowlclu:I@ iw.liuli jil Spisob sporz;dzcnii dokumentów elektronicznych, owhitlrzen ib elektronicznych

kopii doktinientow lub oswi.iuhczcn nitisi byc zŁLody Z YylllIiiłiiiiIiii okieslonymi w oiporzadzeniu l”rezesn

l(iiily Miiiisiiów z dnia 27 czerwca 2017 i i S/”PLIiii 71.—iti ridkoi kmii,jMn /krroizh—iij ii

/)(iNitJ)(”liU/lti il/:hh,ih i/fliOii.uIIhi pi”h/;c:in:i oflL_ ihh).yltJi!iiflai /ii; c tulili? cktLiini”k”i

tli,!? r;por,”idzeuiu Minisiia Roi%uiju / dnia 1” lipca 201o r. Ii .%j”l”iżiiit „?m:i:/ll:

/ćiAuint”,iion, /1Mi/i tno.e flićh?i :ulnhilitjcwiri (kl lil”oIhilti Ii” jNyh/”uhluiiiii soL st”hai” s,n,jitt”/u”i,is,.

4. Wykonawca Ino/e ZwruciŁ sa tło Z.iniwiajicco ° W\j;isnenie iresci SIW!.

Jezeli Wniosek o wyasn,eme treści SIW! wplynie do !n1iyitcego niż do końca unia, w którym

ujilywa polowa ternniiu skk,daiiia olei. Ziniawiajacy udzieli wylaHUcil niezwioczitie. jednak nie później niż

na 6 diii przed uplyweni terminu sk adama olrt. Jezcl wniosek wyjaiiicnie treści I WZ wplynic po upływie

ierniiiiu, o którym mowa jiowy/ej. lub dotyczy udziclon3 ch wyjasnicn, Zaniwiajacy inoze udzielic \fl)asniCii

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Laniawiajacy zainieci wyjiisiiicni:i ta stronic iiiternctuwej, ta

ktorei udostt,pniono SIW!.

6. Przedłużenie terminu skladania ulen nie wpływa nit bieg terminu skIadanii wniosku, o którym nowa w rozdz.

VII. 5 niniejszej SIW!.

7. W przypadku rozbieżności pomicdzy treścia niniejszej SIW!, a Ireścia udzielonych odpowiedzi, jako

obmyi tiul tu i n ikiy prtyj tu U csc pism t / iwitr tj icc_O poinicp,iu Oswi idczin it / im iwi 1J Itu.,o

S. Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawców.

VIII. Wymagania dotyczee wadium.

Wyknnawca zol wi;iziny jesi wnieć wad: oni w wysokości 5 000,09 PLN (słownie: pięć Iysięcy zlotych)

pr1ed 1ipl\.eifl tcriniitu skiadania oleri.
2. \Vadiuni moze byc %uie”IclIie w

1) pieniadzu:

2) prcczen:icli bankowych, lub po:”eczeiyauh spóhlzielczej kasy oszczednościowo—krcdytowcj. Z I viii,

że poreczene kisy .ie zawsze porczencin pienienwnx:

3) Lu:IranejaeI1 biiilko\yyeli:

4) cn aratiejaeli ube”pieezeiiii”wyclt:

5) ptireezeniitcli iulziel;iiiyclt przez podiluoiV. n których nowa n art. („b USL S pkt 2 Ostawy Z dnia
O fistut;jidt 2000 r. o utwtiijeiiiu lolskici Ageiteji Rozwotu I”izedsich,iorczo”,ci (I)z. U. z 2016 L 1)02

359).

3. Wadium wnoszone \% pienizidiu należy wpłacić przelewem „in konto /.antawij:iceao:

— PLN (zlotych) ur banku I iNI” l”aribas Bank Polski S.A. Ul .ódź, 90—950 Łódź nI. I iotikowska 1661 6$.

lir rachunku: 09 2030 0045 1110 0000 0020 5680 SWIFT — PPABPLPK;
— El_JR (euro) w banku NNI” Paribas Bank Polska S.A. ()/Lódż_ 90—950 Łódź itl. Piotrkowska 16616$, nr

rachunku: 72 2030 0045 3110 0000 0034 1420 (SWIFT: PPABPLPK ; IIŚAN:I”L 72 2030 0045 3 10 0000

0034 1420)

przed upl\weiit ternUnu skladania ulen, przy czyiit iii teriiiin wniesienia uadiuiit w lorinie pienhtZitcj

pnzyjme sic termin uznania na niuli,inku bankowym ian]awiij!cc2o.

• W przypadku wIiieienit wtdiiiin w nuci walucie niż. PLN na rachunek \Ysk:Iz,ill tli uplaty iy PLN bank
!:irliiwiij:iccco ulokuiii tj pi!e\Yaluiowii)i.i na „l_N. /11cl na rachunku b:itikutw iii /iimawiajaccctl

in,iidtie sic ktita wyr,zoin n Pl_N (;isj i”itt”e on.i hyc iiż..,/a 1/ W% tJLtHU wiiriiti:ii okrcsloua iy \łlLZ.

W ti „Mec / W in i c !fl „u W \kou iuc\ kuok W\ I L/Oli u °ŁN ti \/\ so cucili ilu_i ro/li Ł\

pomadzy kutii, wpl.ico „i u kwota. kt”ra ztit:eue zwrotami p1” nrzew:tlutouui:ii (tj. ryy\ kr” rtn”:iic

kursowych) poilie”.ic \Vy..tni:iu ca.

• W przypadku wnic”.icn in wadium n walucie „l N iii ricljunek WskL/tTiy tho u plit\ W I .U KC. bank
!a-iia ijaceco eokoa:t jej priew;ihiitowa”ii:i ni I LRU z:iieu iiaaicliunkri naikouytn /anltniajaeect)
/iiaidlle src kwota wyr:t,t”in ur bko (o pr,cwaltnow.i:uu ac u:ozc oni być iiy”nt ni! wysokoc wad:uin
okrelona ur VIII. I - W i:ik icj syt uaci i !:cm:wit jacy in roci Wykonawcy kwote wyrazoit.i w I U KU.
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ryzyko ewentualnej róziocy poiiiicdzy kwota wplicona i kwota, która zostanie zwrocona po
przewaloto\y1t11u (tj. ryzyko różnie kursowych) poniesie Wykonawca

1. Skuteczne WiliesielLe Wa(Iitiiii W ptenia(Izu 1iisttp1ii Z chwila uznania środków pienitnycli iw rachunku
l)tnko\yyIn Zaii L\Vi IeeŁo, O ktÓryiii lilowa W rozdz. VIII .. liezcj SIWZ, przed upływeiii tenniiiu
skidanii olcrt (tj. przed tiplywetu dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skliidinia utaI).

5. W )rzypadkti wlliesieflhii wadruin w totinie innej liż )ieilieZiliI I)owy/s”y doktinient milczy zlozyć W

oryginale w post.iei elekmroniezntj iii p)redlIietwe!n dedykowanego loiinularza tiostt” iego ni dUAl orli
ildustelmioliezo )Y!ez ltlIiiJIlrtmI.

6. W przypadku wi szelii;l wmtlitiiii w lormuic gwarancji bankowej Ul) ubezpieczeniowej. gwarancja musi być
zwarancja iiieotl\kidiiln;I, bezwartinkowi pliitua mu pierwsze piselilne źiduinic zuimawiuiacego, sporzujdzoiw
zgoditie z obowiaztijuicymiti przepisami powinni zuiwierac następtiiace elementy:

a) na/wc duijaueL”o zlecenie (wykonawcy). benct]cjentui gwarancji (zamawiajutcego), ewanintum (banku lub
instytucji Libczpieczt”liiowul udzielajaeych gwutranci) oraz wskazuuue cIt siedzib,
b) kwotc gwuirancJ

c) termin waznosci zWanlilcil w tormule: ‚„od dnia —(10 (lina

(1) zimbowiumiumnie gwumr;mnt;i dn zipIuweiiium kwoty gw;inmnejm na pierwsze żumdanie zarnawiaiaceLw W symuacjach
okreIonyuh w art. 4o lisi. 4;m oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zuminowien
publicznych.

Zamawia id nie tlopmisirza niozliwości urn ieszczeni;m w Iresci gwarancji klauzuli tloiyciuiiej posrednictwa
iodmniotow trzecich

7. / treei ewanincji/poreezenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne zadanie zgłoszone przs”z
/uitnawmi4uteeo W ieriiiuime zwiazailia tilergi. zobowiaztnie (iwanimitut do wyplaty /arnawiu4accinu pelmiej

kwoty wadium w okolicniosciacli określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzl”.

. Olerta wykonawcy, który nie wi esie wadium lub wniesie w sposob nieprawidłowy zostanie odrzucona.

i ()kolicznosci i z;natly zwiotu wudiu ni. ecu pr.”cpadkti oraz zasady jeco zaliczenia na poczet zahcpmeczeuia
nalezyteen wykonniia uniowy okresla ustawa t”/l”

tO. Wadium musi zahezpieczac oleric 1tr/cz cały okres lwia/ania otcrta. Dodawszy od dnia. w ktorym upływa
termin sk lad:uua ulen.

IN. Termin zwiu)zumni;m imlert:i.

1. W konawcut hedzie iwli/any ulena do tlnia 19.08.2019 r. I1iee terminu zwiazania ulena rozpoczyna sic
wrazi uplywcin terminhlU skiatlumniuj okn. (art. 85 ust. S ustawy t”Zli.

2. Wykonawca inoze przetlluzye ternu n lwia/ania okrta. na cias niezhedny (10 2,twimrcia umowy_samodzielnie
lub na wnioe /.lIllulwiajuieeo. z mym, ze /;tmitu iajacy inoze tylko raz. co lalniniel na 3 dni przed tiplywent
terminu zwianmnia OtL”ilii. zurocić się do Wykonawcnw O wyrażenie zcody na przedlużenie tego Iermitiiiti O

oznaczony okres nie dluisiy jednak niz t”O dni.

3. Odmowa wyrazen ia zgody na przedluzenie ter minu zwi,izuiilia oWna nie pon oduje utraty wadium.

4. Przeilluzeitie terminu zwiurzania okna jest (lopuszczaltie tylko z jednoczesnym przedluienieiit okresu

ważilosci n umdiuni albo, cieli nie jest Iti tuożliwie. z wniesienlenl nowego wad urn na przedluzuity okres

zwiazani;i otemla Je/eli przetliuzenie lurmitinu zn azanium olćrla dokonywane jest po wyborze okn y

nmikoiyytniejszej obow iazek Wfliesiei):i nowego wadium lub .ieg o przedluzenia doiyczy jedynie

Wykonawcy, którego o:erlum z.osl:da wybrana jako najkorzsIniuisz:m.

X. Opis spcisohii przygotowywania ot”ert.

Wykoniwea 110/c /lOły( icdiiut otetig.

2. ( ) t ćre ialezy zloyyc y ternuitie do 24.06.2019 r. (to otlziny 10:00

.1. Wy konuwci skł,mdi (IlerIc za poredudt%yeiil Fonn,,Iurzu do zlożeniu, zJfliuflj”, h CO/unia ofert;” lub

ii”nioskiź dostejinego in el”LAl” udostelriiouego również na ininii”ortaln. Klucz pttbliczlly iuezhedny do

zaszVtrowailia otcrt3 przez ykonawee jest dostepny dla wykonawców na mimtil”ortalu W Szczegol,ich

postępowutia. yktinawca szyli”uje skladana otaw poslugujac się Identylikatoreni postepowanii Oli!

pobranym k]uczeui publicznymi wykorzystti;ae Aplikacje do szyirowania. W tortitularzu oferty Wykonawca

zobowiazan) jest podać adres skrzynki el”UAP, ta którym prowadzona będzie korespondencja zwiazaili z

poste pi wu lii elit,
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1. Olertit pow una być sporz;idzoini W jezyku polskitit, z zicliowiinieiii postaci eleklrotiicziiej W hiniiicie

ibiiiych pt doc. .doex .1 l..xps uli .odt ż podpisana kwiliIikowaiiyin podpseii elcktronicziiyiu. Sposob

zl,eiiii olerly, \Y tytli zlsłyfio\yania olerty opisany zostal w kes”uliiiuittie korzysutni;i z inil”orial. Olrtc

Il;ile).y zlo)”yc \Y or\ LlitiilL. Zlmt\yi;ticy fiL doptiszcza możliwości zlożeitia skititt oleiły iil)atrzOltcI

k\yaliliko\yallynl podpisem elektronicznyni.

ykoIi;l\yca może jized opływem teriuinti tłu kIidani;i oJcy! zlnieilic 101) wycofać otcrmL za piirednictwem

I ormiitil;ir,”ii tło zlozeflia, /1110111Y, \yycOLłIiuI oleimy lob Wi1it)sktI dostcpmicc.o Hi t_PIJAJ” tl[lOlCl1i1Jl)li)tll

Il)\YIiItć na nimil”orliulu. Sposób zmiany i wycot;iniii 01cr!)” zosml opisany w Insti tikcii [IV) Ikownik;i

(i05lt_J)Fltj IBL iiiimiil”tiittilti

\kykomiayca po tiplywie leriniuhi do shl;idani;i oJ cr1 nie noze tumlt_cznie dokonać zmiany ani wycolic

VIII/tint_J tmleity.

7. W przypadku koniecznoci zlo,emi ia W obircie K ku tlokuincntt”w. ( rui. ofćria. J I DZ. pclnomnounicl wo.

tajeni nica przedsmebiorswa) Wykonawca powilleil te dokumenty pisać jako .111) I doniero ;azyIrowzuc

Aplikacja do szyłrowaniu takze jako zip.

X. Oferta musi zawienić nw. tłoki mcnty I „w,adczenia. podpisane przez (1501)3” uprannioiie

kwalitikowaiiyni podpisem elektronicznym i zlożone;

i) Forniulay Olertowy sporzadzony I wypełli 1011V wetilLig wzoru stanowiaceeo Zuliczn ik Nr I do SIWZ. w

poNI;lci elektronicznej op;trzonc kwalilikow;inyiii podpisem elekironicziiym. a mlasicpniL wrazi plikami

iaI1owlacymi oleile k Inpreowac do edneo pliku archiwum (Zł I”)

h) Jednolity curnpcisk i (l(”kumnelli /1llIoWmcnhii (JI 1)7) Wykonawcy spol%iUlzoiw ywnlnic „. wzorem

slandanloweeo tonuulaiii określonego w roiporzadzeniu wykonawczym komisp I uropejskiej

wydanym na podstawie art. 5) ust. 2 dyrektywy 201 4/24/Ul w zakresie wskazanym w SIW! ( zakwznik

nr 2) w postaci elektroniczne opatrzonej kwalitikowanyiii podpisem elektronicznym, a i;Istcluiie wraz Z

plikami stanowincynl i oićrt skompresować do ednego p1 iku archiwum (li J))

c) Jednolity dokument (iM )Z) 1iodiiolu trzeciego na zasobach, którego Wykonawca polega ‚ w postaci

elek(monicznuj opatrzone.i kwalilikowanyni podpisuin elektronicznym, a nastepnie wraz z plikami

stanowiacym olćde skompresować (10 ednego pliku archiwum (ZIP).

cl) l”elnomocnictwo do reprezentowania wykollawc) o ile oli1e skiada pelnoniocnik. Ikilnomouniciwo misi

zostać ZIt)żOlie właz z olerta w oddzielnym pliku, w postaci elektronicznei opatrzone kwalifikowanym

podpisem elektronicznym. a nastepn ie wraz z plikami slanowiiicymui oferte skomiipresowane do jednego

pliku archiwum (LIt”).

zobowiazanie podmiotu trzeciego jezeli uykonawca polea na zasobach lub sytuacji podmiotu

trzeciego w postaci elektronicznej opalrzoticj kwal i likowanym podpisem elektron ieziiym. n;iskpnie

wraz z plikami sIanowncymj olertę skompresować tk, jednego pliku archiwum (ZIP).

1) w przypadku wnoszenia wadium w lbrmme iiiiej tuż pienie/na, uutyginal dokurnentti wadialneco
(gwariuiutji lub poreczenia) nalezy zlozyć w oryemnale w postaci elektroniczne za pomaeuimiiulweii

tłcdykowanego hirmuular,a dosIepiieo na e1”i Ap uraz. iJLIosIepiliollego przc” mninml”ortal.
0. Wykomiinc;u wsLiżc cześć zIimit,wicilia, kiura zanimerza powierzyć podwykonawconi i nil/wy

Pl u wy ki ifld W Ci W.

10. I hlkLimneny sporzadzone W jezyktm ohcyiii sa skl,id.iuie wraz z tluiml;mczen!em na czyk polski.

li. 1 ieu At”zorie t.leriy musi tidpowiaćac treści SIW!..
2. \yykomiiwca poniesie wszelkie koszty zWiiż;lIIe z lrz\gi,I)wanicm I złozca etn ol eri\

13. !iLmnawiaiacy iloroitiu. iż zeodaic zart. X w zw ztrt. Ni te,. utawy P/P oleity „kbdoc W postcpow;Iilitt
(I /ali!(mwicmHe publiczne sa jawne I podle4a udostetinieniu od uhw_lm ich titwucim z \y\iitkueoi oilornuiiuj:

aiiiiow::ic\ch tiieiiiiuic5 przetLchiomw;i W ozoohieow otawy z dnem Iti kw:cmiia ii

iiiuoctciwet komiktireitcim (tYK. U. z 2003 i \r 5 poz 503 z pozn. zmii), jeśli \kykuoiwca W termiltilie

ki;mtlaimbu okn zaslrzegl że mik mmtiei omie ku tidosltnniaile i iednoczcś:mic wykazat, iż zHtmzeżone

iimbrnm;icje iamiou -a tiiemnice prze-d4ebiorstwi
14. \ „el\ie imilt”roiauie ttm1tnyiace taie!hlnice prze(lieb:ort\ya W ro,”tmnoenin przepisów tmawy z dnia 16

kwiemimhi I-H r. ° zu:tlczamimu nietic/.elwej kuiitkaremmcii Kl „e \kykonimwca /mst1/eżć itl hiemililice

pr7etisiebrt\l pow inny zotić „lożiuiie W o,ohml\”:n pliku w r:iz zjednoczesmiyni zazmilczuilmeili poleceni

!iiiczuiik tam1o\itt:\” Ilieililice przediehioiwa” 1 niHmepnie nt_tł V pleiil7i lallOWiac\fll Jii\y!la c/ec

skouii1iicson”ttie t_Iti etitiego pliku ihmtlIh\Yuilu (/II”).
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15. Zastrzeenie alorniacji. które nie stiitowii tajemnicy pizediebiorstwii w rozIlitlietuti tistiiwy O zwiilc2iiiiti

iiettczciwc konkuieiicji bt”dzie triklowiiiie, j1iko hezktilecznc i skutkowac bedzie zgodnie z ochwatu SN z

20 października 2005 (yn. III ( tF 74/05) cli odia nienieni.

0. Zuniiuiwiuiju,cy inloiInhlic,ye w przypadku kiedy wykintawcut otrzyinit od niego wezwanie w (rybie art. 90

ustawy IVl, li złomne 1/e7. nIeĘo wylubślieniL lub (l(i\\ody stanowie hedu tuijeniniec przedscbiorstwui w

rozuiiliel]iLI iistayy o z\y:lleziIlii.I nienczcnyej konkiirtrii.ji \yykona\ycy bidzie pr.”yslugiwuiło pro

ziislrzeżciila ich juko ajelililica pizedsichiolsl\yuI. l”l/e(liniOtowe zuhtrzezcnie zuil uIwiaiuy uznui za skuteczne

yyłutczriie \y syltl.icji kiedy Wykonawca iproc!. 1tiiieUt) zuisirzezellia, jeilnocz.iiie wykize, iz dane
II:oiillacje stui!lt)\yiui tuijtilnhict pizedsitborsti

I 7. Olcrtui. ktoreE Iieśc lit liedzic oOpO\% iaWic trcCi SI\\ 7. z 7istriezeiUcin art. X? ust. 2 pkt J wtuiwy P/P

/.OsilIiie (l(ilyacolla (uL XO tist. I pkt 2 u.tui\ky l”ZP). Wszelkie iiicjun,nci tibicke:e tfu”tyczicc trcci zilusow

\V Sl\\,” nuileż\” zuuleiil \yjulN1ie Z /uIlOiIViiC\I1l irzed (tIlluleuli k danii okn w rhie przewdiiiyin w

nizdziale VII niniej”zei SIWZ. Przepisy Lustuiwy YI” nie pu.ewiłuiu iieiocj;ieji warunków udzielenia
ZiiIli(lWlClliii. W tym zui1llsóu” projektu umowy. po lCfl]llIlie otwuirciut otemi.

Xl. Miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert uiastpi w iedzihie Zamawiajaceo w dniu 24.0Ći.2() 19 r., o godzinie 11:00

1. Otwarcie okn nulsiepuje poprziz użycie Aplikacji do szyfrowania ohm dostcpnej lut mini] „ortalu I

dokonywane jest poprzez odszylrowanic i otwarcie otert za pomoc klucza prywntne(l.

3. Otwarcie ulen jest pmwne, Wykonawcy moga uczestniczye W SCuji otwarcia okn.

4. Niezwlocznie po otwarciu otemi Zamawiajacy zamieści tiul stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.

XII. 0pis sposobu obliczania ceny.

I . Wykonawca okresla celą realizacji zamówienia poprzez. wskazanie w Formularzu oleriowym sponiadzonyni

wg wzoru stumnowiacego Zahiczoiki nr I do 5] Wł uiczncj ceny otedowej brutto za realizacje pnzedu iotu

zutiluiwienia.

2. I ac/na cen ofertowa brutto musi uw,glediyic ws/ystk je koszty zwiil;ucie i realizacja przedmiotu

zuitilowienia Zi( ilijie z ophclii pnzccniiotu zulelowieni uraz wzorcu uluow” okreIonym w nin icjzej S IW!.

3. (cny musza byc: podane i wyliczone w zaokruueleiiiu do dwóch miejsc po przecinku (zuiatlum zuitikradeniuj

poniżej S nalezy końcowkc poliiillau. powyżej i niwne S iależy zaokrai lic w órc).

4. (cna okoy wilia hyc nrazolla xy zlotych polskich ( l”LN)JeżeIi cena zotuinie podana u walucie obccj to

żamawiajacy w celu oceny zlożouej oteny dokuna jel przelicie lin na PLN wedleśretlnueno kursu N BP nut

dzień otwarcia okn.

5. Jeżeli w postcpowainu zltiukona hedzie okna której wy”r piowudzilby do powstailium u łaman umacego

tliowiuizkti podatkowego zeoditie z lJlzepiaitii O potlatkiL miii towarow i usiuc, zulliiulwlajacy w celu oceny

takiej of ty doliczy” im przedstawiouiej w We] ceny Illltlumtck od towarów i uslug. kory iiiuulby obowiazek

rozliczye zgodnie z tyilli przepisali. W takim przypadku Wykonawca. skladuitac olertc. jest zobligowany

poititormowac z.aInulwiuiuucego, że- wybór ego olch” hedzie prowadzić dmt ponsiutliul u zamawiajaccgo

obowtazku podai kowegu, wskumzulac nazwy (rodzaj) tow;mru których dostawa hed,”ie prowadzić do jego

powstania, oraz wskazujumc ich wartość bez kwoty podatku.

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

Za otelis nuLjkorzylnicjszui zostanie uznana oteilum zumw ierajuica miajkmirzysmnicjszy biIms punktow

w krytcriumclr

— Cena (Cc)- 60

— Warunki plut I noc 1(C)— itl

— Ferniin realizacji sukces3 wny cli (lostaw (C,)— 10

2. Opis kryteriów oceny olcrty.
Do kazdego z kryrcruów zostuilui arzypisaiia wIlga okre”.lona tudziumlein proccnlow ii.

Zaniumwiajac\ bidzie ocenili clcnteill\ uleny Odlk)Wiaduuiaee .Jytcruoltl. pr/Y” czym kuizile kryterium 110 leić

bedzie ocenie punktowej opullej (I poniżej t,odane zusuth przył.tawuiliuum punkiow.
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Ouolii:t ot iii oferty be(fzit Stiiiiif pątiiktow tlzyskinyclt za posLczeaoltw kryteria.

K = ( + („ +C

Sposób określenia ceny:

A. Cena — Cc 60 %

Z:lIu:twsiitcy ze wszystkich fbrinąilaizy ofertowych przypnie wirtosć niuni/szt UIiNY oferty jako c do
etaty Iitdotc okrty.
Iuttktitcja za cetle oferty ust atut est w sposób na.stef)uifiicy:

C,
sIOt? plus 60%

C
gdzie C1 cena

C najnizsza ceii:t

Ci cena oferty badanej

II. Warunki platności C —30 % będi puttktow:tie w nastepujacy sposób:
— zaplata terntiriie bOdni od uhity wystawienia hiktury 100 pkt
— zapłata w teriniiiie 45 — 59 dni od daty wystawienia hiktury 60 pkt
— z:Ipkit:L w terminie 30—44 dni od daty wystawienia hiktury 0 pkt

Ht”konatt”ca Iv o/1rch” niusi „wJzć hiipikntnc, kinin? p/czinośc.i np .50 dni U li/C /)IzC±lU/ np. 45—Są chi,)

C1, = ilość pnn któw x 30%

C. Termin realizacji sukcesywnych (lostaw C — 10 °A1 bedzie punktowany w następujpcy sposób:
— ł—7 dni od (hity zb/cniLI zamówienia 100 pkt
— 8—14 dni od daty zlożenia zatuowienia 50 pkt

(KĄ”kona lycćl Iv o/t „et 1 C ni iis / / ic iduć b itih i „Chuj i/Ość c/Iii I” „U/Wie/i clfllO ii”Wflht” np. G c/iii cl IIIC I „it”t”cLia/ np. /„i—

11 c/ni)

C1 = ilość punktów x 10%

3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeglnycłt kryteriach bedzie liczona z ulokladnoscia do dwocli
tu esc po pr”zeemku. Najwyżtza I ezba punktów wyznaczy najkorzystniejsza oterle.

4. Zaiiiawiajacy udzieli zaiiiówieiiia Wykonawcy. którego olerta odpnwiadtc będzie wszystkim wymaganiom
przedstawionym w Listawle PLl”, oraz w SIWLi zostatlie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

S. Jeżeli nie bedzie tijoznit dokonać wyboru ofeny najkorzystniejszej ze wigledu na to, że dwie lub wiecej ofert
przedstawia taki sLtni bilans ceny I pozostałych kryteriów oceny ofert. Zam:uwi:qacy sporod tych olei”t

doktitut wyboru ol”cry z nżs2”a cena, Jezehi zostawi zlożotie ot eily O takiej sLIiitej cenie, zaniawiajacy wezwie

wykotiawców, którzy złożyli te olerty, do złożenia w ternu nic okrelonytn przez zarnawiafacego otert

xl (ko wyc Ii.

XIV. Informacje o fortualnociaclt, jakie powinny być dopelnione po wyborze oferty iy celu zawarcia
umowy w sprawie zaitiówieitia pubhicziieo.

Osoby reprezetitujace Wykonawcy przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobp dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to ue bcdzie wyinkac
L dokuiiienww zaliczonych do oterty.

2. W przypadku wyboru Weny złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych się o udzielenie
zamówienia Zamawiajacy może żadac przed zLiwarcietuu umowy przedstawienia Liniowy regufujacej
wspołpracc tych Wykoitawcow. IJtuuowi taka wiuna okreslac stioity umowy, ceł działania, sposob

współdziałania, zakres prac przewidzi:niych do wyko anet kazdeniu z nich, sof id:trna odpowsedzi:iInoc za

wykonanie zaou( wicina, ozulaczeitie czastt trwania konsorcjum (obejotujaceo okres realizacji przedtuioin
zailulwienia, gwarancji i rekojtuui), wykluczenie oiożhiwo.ci w\powiedzetuia umowy konsorcjum przez

któyegokof wiek zjegt czfonkow do czasu wykotuatuta zatuowietutil.

3. Zawarcie utnow\ uuastapt wg wzoru Z:tiit:twiajpcego.

4. l”ostanowieni:t ustalone we wzorze unuiwy nie poci legaja tuegocjitcjom.

XV. Wy matatu in dotyez4ce za hezpieczen in na IeżyteĘo wykon nin u niowy.

Z;tuuetw ajacy nie wyitlaga wniesienia zabezpieczenia tałezytego wykoitatiit LtItIOwy
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XVI. istotne (liii stroti postanowienia, które zostaii: wprowadzone do treści zilwientnej umowy

w sprawie zamówienia publicznego, ooIiie warunki umowy albo wzór tiniowy, jeżeli Zamawiajtcy wymiiagti

od Wykonawcy, ai,y zaw:mrl Z 111111 lintowę W sprawie zamiio%yiemIil publicznego na takich wainiikach.

\Yzór UI1i()\k y, 51 lnoWi kilnciii ik nr S do 51 Wł..

\„i3 Pouczenie im Nrodkach ocliroimy prawnej.

I - każdi-mnn Wykoiiiwcy. tj także ;iii”inn nodlnioin\yi. cieli ma lub liLii iniere W tiiysktintu ol,in,:ii
/„iIiIO\Vi Dlii lILIi. rion.nsł ni moje ponlic szkinic w wymi:kii iblrn”u:li,i przez /:in1;IwI;:lcc:m nrzeplsllw

ustawy „/i” przyslueuj;i rodk i („ellroIl\ prawnej przewidziane w dz,;ile VI ustawy 171” jak dla poslepo\% tu

powyżej kwoty ok reslotiej W przepl%:tcli wykoiitiwezycli wyd uiyc Ii na <ltiwie art. I 1 ust. 8 u.-t-iw) łYP.

2. Sntdki tlchroity prawnej wobec otLIOszcflhtt O Ztltill)WICIIILI oi”tiz SIW/ przysłuuuitm rowniez OrgatliztIcjOln

wpisanyMi fla I Dte, O ktorej mowa u itl. I 54 pkt S ustawy I”/l.

XVIII. Klauzula iiiforrnacyj na dotycz ca p rzetwa rzan iti danych osobowych

I . Zgodnie z tri. 13 ust. I i 2 rozporztnlzenia I”arlamenitm I .uropcjsk ego i Rady (LIP) 2016/679 z dnia 27

kwici nin 101 li r. W sprawie oelirotiy osob Iozycznych W zwhtiku z przetwarz.tinictn danych osobowych i

sprawie swoliodtieso przeplywu takich (hlnyc Ii oraz ucliykna dyrektywy 95/46/WI (igolnc rozpori;tdzenie

o ochronie danych) (Dz. Un. Ul I. II<) z 01.05.2016. str. I ). dalej ..RODO, inlbnuujc. ze:

I ) aduuiiistrainrent Pani. Pana danych osobowych je.t Siec I hidawcza Lukasiewicz — Instytut Wiókiennictwa

z siedziba w I.odzi. ul. Urzezińska 5/15

2) koniaki z inspektorem ochrony <Innych jest tnozliwy Pod tuiresemu iod(n:w.lodz.pl

3) I”aiii/Ritiii datie osobowe prze[wiirziine beda Ibl podiawie art. 6 iit. I lit. b). c) RUDO \k cciii zwiazanyiii

/ posicpowaiiiem o udzielenie żainowiciiia publicznego KF171”—236—I4i

lub w zwiazku z prawic u”:isadnioziyni interesem klmlimnistratoja ta podstawie art. Ci ust. I lit.

l) odbiorcatiii Fani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, kiótyni udosteptuona zostanie

dokumentacja postepowania U oparciu o art. 8 oraz nit. 96 ust. 3 ustawy z dnia 2°) stycznia 2004 r. —
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 F. POZ. I 57°) I 2018),

5) I”atii/I”anti dane osobowe hedti ptiechowywane, zeodiite z art. 97 ust. I ustawy Pip, przez, okres 4 lat od

dnia zakończenia postcpowamutt o udi.ielcmiie zamówienia. m jeżeli czas trwania liniowy przekracza 4 lata.

cikres przechowywania obejrnnje ualy czas trwania uitnny3 lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes

adnijnistritora.

6) cmboyiazek podtiniti przez I”ant:i/I”antt danych osobowych hezporednio Pani „ann dot\cz:mcycii jest

wyinogiemit ulsiawowyin okrcIonyin w priepacli ustawy l”ip. /wiazanytn Y udzialern w ostepowatuu (I

tuiziclenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okrelomiycIi <Innych wynik”.ij;i Z u.t.i\y

Pip:

7) w odniesieniu do Pani/l”ana <lttnycli osobowych <Iecyzje we beda podelmin%”tme w sposob

z;tutohilal yxowany, tosoWttflie do art. 22 RUDO:
8) 1)osltidtl l”:irnfl”:in:

— na podstawie ifl. 15 RUDO prawo dostcpu do <Innych osobowych PatiiPana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 ROI )C) prawo do sprostowani:i I”aiii;l>aiia danych osobowych

Rtl podstawie art. 18 ROPO prawo żadania od adniiiiisiratora ograniczenia pr/etwttrziilna danych

osobowych z zastrzeżeniem prz padkow. o któn”ch nowa w art. 18 ust. 2 R( H )( );

praw<” do wniesienia skargi du, Prezesa Urzedu Oclirinty Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że

przeiwtiyne danych osobowych „ani !I”aiut dotyczacycłi narusza przepisy 1(01)0:

2. iedimczesitie Inslyttit Vylnkienn,etwa puyponhint O ctaiaeyin na Pani/Patiom obowiązku intormaeyotyin

wyllikajttL”yin z art. 14 ROL)O w,”gledeiu i,sob Iiz\eznych, których dane puekazarie zosittiitt Zamnawiataceiiioi

w iwttzkU Z prowadzotn-ii p05t poWanico:1 i kłitre Zl:iitlwtiijtic\” posreolnio pnzyska od y\ kotitiuc\” buirocego

udziai U poslepowtmtliti. ciyha ze na zastosowanie co Iiajmli:iic jedno z Uyiticze:”i. o ktoisch nowa w art. 14

ust. S RODU.



XIX. ListH flhIaC/IIiI(ńW.

nr I — Witw orniularni nlery.
2. Ztcznik nr 2 jII)Z
:. łcynik ur Intoinaci na II_lIBII wnpy k;upLiIowcj.
1. Zulacznik nr 4 \\„\„Itz \yykoul;IuuycII (IOSLI\Y

5. Zalacznuk nr 5 PuuIckl LIIIIOWy

rr

„ićf utt,t

OtlIha pu7yoIO\Y[iCa tpeuylikicc Kierownik Zaunau aiąceo
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Zalnuznik nr I do s!wz KP LP—236— 14119

I eczcć ( ) I trent

OFIM1A

zlożoria W postupow;tniii @ udzielenie z:Iin(wfciiia w trybie ;)rzetir!LI nieocnil CzOI1Ct(i O wartosci irzekacz iuc
wyniżolut W !łOtVClt lowli wirloui kwot okresloiiych lii HidtLWie art. II uą. 8 ustawy ILI” na Wtóklit)

Krym n itry Iowe CiĘ te

Nazwi I fldreS oterent:t:

nr l;ikst itr lei .............. u—mail

I. Okrtijuiity dostawi Wlókn;i puliakryloiiitryIowco eięIcto z udiiit, z wyrn;Ie;ultaini preyhk;ic1i istotnych

\yaruIlko\y zalnio.Yient;I za cent:

(cliii
• Stawka Calk<nyt ta waitose

i_j) nazwa losu ecnc”.%tkowa \ A I brutto jmZYCj I
nut”

_____________________________________

WIń kito poi la krylon I trylowe 7
000 k

cięte 3,1 — 3,0 dtex/57—70j;im

1 ączT1a cena brn tto oferty

2. InlbrmujL- my ze wyltor Inoiui/nts!ei olciiy: hędzie/ nie będzie (nhpoh:iiuzt sAriNlh) prowatizu
do pOWst:Iithl U z.Ilil;twI.IJtuuro nliowiiyku pod okowctMŁ u zwiazku Z c/ul] wkaiti1e iuy na/wc (rodzaj)
towaflh/lISiUe:. kiur> cli tIottwt Wltdcielile ticttzie pro% adzie (10 co i wtaiiia ort! ich >> artoc bez kwoty
potLitku yA r

Rodzaj ti)WIIU \A lrtO%ć bez kwoiy potlttkti VAT

6. Tenniti wyko:taitiii: sukccywnie 12 rnlesltcy. liczac od dary zawarcia urnowY

4 Oferujemy nastupujice wiiunki pliioc diii od dat w\stawlunia fikiury

5. Olerujeuty tenitu realizacji zatii wicnij (xy ditiwli)

(Ih”XcflhIlIćcI tu o/e/L/i oźtą.>i Jk?c/Lłt k1 jzA Jt/Jki ihiŚć /ijt ncdi:cn/i :Lzuz(;utiu;zh; np V dnio l//i ;o:ii/:w/

I/J) N—14 dlii)

i Za rejeSrowatie 1:1/Wy i adresy wy koitiwcow \y) tcpuuicycIi wpoI nie ( w przypadku W ykoiiawcow wspu Iii
ttblei4Ij:Icycli sic o titlziefii:e z:iiiiówiuui:i)

7 .;kkceptujeiny paijeki tirtiow ( ziliiczi ik tir 5 do siw.”) oraz warunki speltilenia swiadczen ii określone lieścia

specyIikauji isirtityci \\„IIiIlko\\ z:1IiB\yieIiia



X. \V przypadku w \boru jLr oWny. zohuwijzujeiny sic (II) 2:IW;jrcia jjiljI)wy na okrcionych w projekcie

LIll10\VY \yaltlnkacll, \Y I11ietti tcriiujlic \y\”zIiac%flhl\lll przez Ll1lY[ijjCCi43.

4. \ySŁELKĄ IOlłlsPONIlN:Jl: %„ spltI\yie l1ililcjSzC;0 postepo\yallit inlety” kierowiic Iti edcii z

ioiiizstych Idit0\Y

— li p)”ic(iliict%”cIn (Itd\”k0k%”iiiit”O oiiiitikiiti t)h”p!iC() nit cPliA!” :iJ!uPtj!”Ip: iy.plłwpfjnirt.iI

pod dresem Lj „yiiki /IWl_odzkrytk;jl:Sl,

— Lid0-IepI1ioneIi rtt”z iiinil”oiial littps://:nii nor[iltizp.uy.pI (Fornitilirz ilci koiiiunikicii).

ePUAP

_________________________________

lir te!.

IQ. Oświadczani/lity, że wypelniłem ohowiazk li formacyjne przewidziane w jrI. 13 uli art. 14 rwpouiidzeniii

I”arlanicnLu I uroptjskiegit i Rady (UL) 2016/674 Z (tuli 27 kwietnia 201 6 r. W SpraWie ()chFOt)y osób

fizycznych W zwiitzku z przelw;Lrzanieln danych osobowych W sprawie swohodneto przeplywu takich

danych oraz uchylenia dwektywy 95/461W1: wobec c,sóh litycznych, od któiyuh dane osobowe bezpośrednio

lut) jiuiec nb po7VskaIcni w celu uhiceanii sc o udzielenie niniLjszea) zimowienia oraz zaWarcia i icahizaej

(J mowy o udzieleni C Z liliOWIenia.

1

IllicIScoW CISU (liIti (kunlilikoWJny podpis Wykomiwcy/\\ ykoit;jwców)

Oferta może być sporzidzona na formularzach przygotowanych przez Wykonawcę, lecz w formie

peIniaj4eej wymogi %pecytikacji. Należy dol4czyć w%zyIkie zalącziuki wyniagane w specyfikacji.

W przypail ku. gdy zalaczu i k nie dotyczy wykonawcy, na leży na hlisić na iiim „ii ie dol 3cl)””

DOKUMI:NT 8K! Al)ANY W I”OSTACI ILI:KFRONJCZNEJ Ol”A”I”RZONI:J KWALIFIKOWANYM

I”ODPISlś%l LLIśK”I”h{ONICZNYM
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Zaliicz”i”k nr 3 do siwz KF7l>—236—14ł Iv

pieczalka rmy

OŚWIADCZCNIE

— oswiadczamy. ze nie na leżymy do grupy kaphalowcj O której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy I”rawo
Zamówien „uhl icznych (I)z. U. z 20 I 5 r. poz 2 I64 ze zm.), tj. xy rozumieniu ustawy z dnia Ib luteiM) 2007 r. o
ochronie konkurerkji konsunientów (Dz. U. z 2015 r., poz. I 84)

— oświadczamy, n:tleżyniy dc) tej samej rupy kapitalowej, o której mowa w art. 24 usŁ I pkt 23 ustawy Prawo
Zamówien Publicinych, W rozumieiliti ustawy z tiola Ib lutego 2007 r. o ochronie Loi)kureiiuji I konsumentów
(L )z. (J. . 2(1 r., poz. 84). co podni ioty Wymieniolle poniżej (należy podać nazwy adresy siedzib)*

ka — Nazwą (firma) %dresskdzihy

Ą

.4

__________________________________________________________________ ___________________________________________________________

kwali tikowany podpis Wykoiiawcy!Wykonawcow

*
— nieodpowiednie skreślić

DOKUMENT SKLADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM

PODPISEM ELEKTRONICZNYM
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ZaLic7nik nr 4 do Si\W KFJZP—23—ł4!iQ

\Yykaz \yykoIlaI i ych k ist iw

[)okuruch
Wartosu bn,LIc)

Przedmiot dostawy Data wykonania Odbiorca pOIM crdzajjcy
Lp. dostawy w zi .

tiiłeiy c W\- hoi i nic

Po każdej (I(iStHwy wymienionej W wykazie należy dolączyć dowody okreśiajce, czy dostawy te zostały

wykonane 1% sposób należyty

I)Ok1MENT8KtAPAN%” NA WEZWANIE zATAwIAJĄ(E(;o

(jflttjcOltoŚć), tliiia

(/ „I ibiz

W



Zalaezitik nr S do siwz ft”/P—23(ll I

U lilowa lir K F/ii” 237—14/lo

( proj eki )

„i\y:lrl;i \Y (liili.i 2iI1) I.. „N \yYiiikLi poslc;)o\yiliia O tidzeleiie /lliiO\YiCiill itlIlliczneet) li;i

dosl;nyc yłńkna p(liakrl(IIliiryIo1yeLo citiego zkiuiczoneo \yyhorcin nr:ez Zaiiinyiaactgo OIeri\
Wykoiiawcy. w trybie przetargu i;eograiliczoilego o w:iitosci przekniezajicj iównowartcsci kwot okreIoityeli

na lidL1wie tri. I ust. 8 iisl:iuy 1 (liUa 2) s(ycztiia 2001 i. Ptawti zitnówiut publicznych (P/l”) (teką jedinIiry

Dz. L”. z Jol x r.. poz. ij. ze zlit.).

1Ml)) itd,y

Sieć I idawe;,i I wkasicwK-2 instytut Włok icnitiUwa z siedziba w I .od;i (adres: 02—103 I .ódz. ul. I rzez,nsLa
5/l 5) wpisitnytn do rcjestru przeds ichiorców pwwiKlzonet”o przez 8ad Rejonowy dla Liidzi—Sródmieśc ia w
I .ody.i XX Wydział ( ospodarezy KRS pod numerem: 0000043 804, Nil”: l”I . 724—000—06—64, Reuon: 000050230

zwanym iIiiic „Liiitawiajicym”, reprezenk waiiyin przez

1) —

a

z siedzda w NiP
zwanym/ tblei „.Wykowiwca”, reprezentowanym/a przez:

1)

2)

Uniowi tiw,jetlnia wynik posiepowaltia optiltego (1 Pr/Pi) art. 30 Llsl:iwy Prawo zam wich publiczitycit z dnia
2 stycznia 2004 r. (u.p.z.p.), tutcti którego wyluitioimo \k koti:iwce

- Wykonawca zobowitizuje sic sprzedać Zztmttwiajticcitin 1 /:iiii;iwiajacy zohow azuje sic t,tiebnic towar i
zapitic ic tIIilt)WiOili CeiK łI U YI)iiCIliOlie 2 phi 2 iloŃci Włókna poliakryionitryiowego cięl ego

- 3.1 — 4,0 Iltex/57-rl0nifli

Przewidywana i luc do realizacji:

- 75 000 kg

*3
Wykoiiawea reali łOje !1fliOWJflhit ukUesy\yilic W okresie trwania Umowy, o którym mowa w 8.

2. \kielkosc dustiw L:nitawiaacy okrela W tiflhtie l)isei:illeI LWditCi dalej ../tiitiow cnieni” ta dw przed
UytlliIe;isiym przez Z;iiitiwi.ij;teego teitlilimetli tJl”sta\%y.

3. Zaimiaw Iti iii V iti prawo zwickszyu lub iiiiitiejs,”yć wielkibe I tlOta\y real zowtuiyeli sukcesywnie o czyni
niezwoeztite iitłoraiuje Wykoiiitwce.

1. Wykona\yett dostareza na swój koszt zaniowiona dostawe.
2. Warunki ihositiwy: loeo miiagazyn Zaniawiajacegu, 02—103 Lódźul. l3rzeyińsktt Ł3. l)Al ŁODZ (INCO1l:RMS

2010).
3. Wykonawca zawiadamia Zamaw ajaeeio o terminie dostawy w lbrttiie piseinmiej (kiksem lub droga

elekt n )i I e / Ii
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I i)ostaiczony iutetliiiiot /aIIlt)\Yiet]Hi )O\YiijiCil t)dpO\Y11(lać \%„yilta;LailioIll „aItjzt\yiaacce,t) określo,iyiii 2

pkt I 11111W S/t” uolo\yy.

2. l)ostawii iowinwi l)/c odpowiednio ()zl)iikOWiIEl oraz poskidac i\Yitidect\VO jakości/atest. lub inny dokument

potwicrcizii;tcy [ )s!ad lilie systemu ;apewnieniatakosei.

(I

5lrony tlItliii, ze ceihi I ku %Y!iihiia poli:ikrylonitrloiycgo eiętec) jcsl ceni edIO5tkOUii

julio. J1O\yick/Ot1;l O )Otlatik VAT.

1. ylaksyni;mlii iloIjlitcIlija WallOSĆ )t[lIIt) liniowy \cyi)O5i . /: („downie:

3. 7tmniwi:macy imaliczy o(iprO\yadzi VA”l” Z tiwiIednieiitmnu przeptsów obowiimzuacyelt w kraju

Za ii a wij ceco. (Lapis ostcJz te ząsz,, z/t ii” te p1:] „podA tą gdy iVj „A ()I(Itt”Lj” sA /cnlcgocego „?t ! lite becL te

r/O/etyl)
4. Rozliczenie unll)Wy n;lslnpi zgodnie / liczna wirIimścia laktyezjiic zrealizowanych dostaw wsktnin1 w

akiuiicb \„AI W okresie ci trwania ukreslonyin w 8.

5. i akttuy mlloei być przesyliuie W bemie clekinmieznuj na adres c—mul ekikitiryp i\y.lOdzpl

6. Lit tyiapIuy kptiszez:i /il1IIfle tchY etlil(tslkOwu1 priediiuoiu tśLijlO%YIL”[liii w czasie Irwania uniowy, je2eI

koiiieezno-.t i:ikicj ZnliiinV \y niki z okc>Iieznosci. klorych nie nH?fla hylo pr,”u\yIdlieć w uhyili z;iyareia

liniowy, w sicze olmioci tY przypidku zmiany ccii surowca niezbednego do wytworzenia przetitnotu tihtlO\yy.

Zmniiny w zakresie ceny nie mogą n;Lstipić eześciuj ni, raz na kwartał. „ierwsza zm ani ceny może mtislapć

0 uplywie perwszeco kwartału OhOWiLzywLmtlt umowy. Zmiana ceny jednostkowej iiie może powodować

zwiekszeni;i całkowitej wartości umowy określone1 w 6 pkt 2 Liniowy.

Za wykonanie tiulowy Zantawiajicy ziplaci przelewem na konto Wykonawcy wskazane na iikturze

W termiiti dni od daty wystawienia lakiury Zituniw ijiceillU.

2. 7imniwiij.Icy Ujn)wainhit Wykoniwce do wystaw cni tiki tiry bet swojego podpisu.

3. W przypidku wystawienia przez krajowego Wykomiawec tikiury w \ytltiCie obcej, piat iiosci dokonyw:miie licda

w Pl N wg sredniego kumsu N BP Z dii ii poprzedzajicego dzieit wystawienia akttny (:cqi;s :osn,ntt” lIS/III/tli” Ii”

:a/t:nrĘci oc/Aro/n /„or/mintt”n/a H7t”Aonc,n”ci” łzą/m licz/zz/j ti”/izA/i”/ :/„j±c)ntz :OStcziiie o/tria).

4. W przypiulku podani przez kr:ijowezo Wykonawuu- eeily w ol creie w wilucie obce a wyliwieiiia kiki tiry w

„IN Wykonawca dokoitm przeliczenia wiluty obcuj na l”LN we”. srediiiego kursu NHl” z dnia poprzedajieego

dzień wystiwieijil liktumry (:ąip/ :chh,Iiii nom/cit mi :ab”:tmść / cn/Arauz poi /ąoc/.:rlz/a PiAoI/czint. /żą/m ue/nz:”

ii /ciA/uy :/(r,h,icz :OszclIIr,” tijr”mztz).

Unjowt niniejsza zostala zawarta na czas okre”domiy. sukces\ wuic w leoninie 12 niiesięcy, licie od dat3

zawarcia tiulowy, z zastrzeżeti etn ust. 2.

2. butowi wygasa W przypadku, uWy wirtosć przedmiotu zalTióWienia okresloita w niniejszej nutowie zostanie

zrealizowana.

3. Przedłu,enie terminu reiliziej uininyy njoze m istipić W przypidk n nie wyczerpania piiez Ztmiwiijieego

witlilsuż tiiiiowy. „I chinin Lii moi” Iwc przeuiłuiony ita\ O i it—ey aneksem Ja ztwdi stron.

4. Zanliwiaj!cY niW-e odiapie od milowy iti podstawie kodeksu cywilne 20 lub z poitiższyelt pr/yeiyn:

— w prtyllitlku iuIy d tarezony tow ar zawiura wady. w szczcolnoei nie spelitia parainetrow okreloiiyeh

2 ust. I iiiicjszet utijuw. Uprawnienie to pr” sitiztije Zaittiwmijacentu w cicu iiUesiac,i (id

otrzytnattia dostiwy lub ujawnienia wady je/Cli wada wysili na jaw ponhiej.

— w zakresie reszty niespelnionego świadczenia w puypadku dy Wykonawca nie ikitrzyntuije okresioneeś>

W uhmtjowe tertijimiu realizacji dostaw bez wy/naczenia dodatkowee”.o term in spelnieitit swiadezemiii,

Odst:tpiemde od Uniowy i1t postil\yie pwyisz3 eb ptzycz3”fl noże itastapie w tertttimtie mit. dnia

1)

\\ ykotiawu-a zaplaci na rzec! !amaw itjaeegO kary trjmW:le W wysutkosce

i 100,1 w.Irk)se Uti1i)t\ okresłiimte \ 6 ust. 2 tit”iow za odtapieitme mii”iez Zaimiawi,ijaeeeo na pouistiwie

N imt. 4 UI11Ę1W V. [1:1 otisi tplL-nie na poiRtiw W przepisow kodeksu eyw”lneeo. z pmłyc/yn le,aeyeb po

stroI” e Wyki im tawc y,

h) 02% \Y,mtli)ei (itilej zailhitwionej partii dostawy za ka2d3 dzień opózmiiettia w realizacji tej part dostawy.

nie wiecej iii 10 % wartości umowy określonej w 6 ust. 2 utilowy.
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1. /h(LzczoIlc kuY tIII1O\ylIC lUC \Y)”lUZ(jl o(lI)O\Yit!lZiIlllOCi \k”ykoll\yey zadeli oÓlriyclt, e/tli

y\koć ;zktidy spu\yodo „iU.j I IrlIćeIlitIIl ni IJ(li\Yi(I tIIiI0\yII\”Cll )izCkiOeL\ \YyL)kki.c ZI5IILCŹOIILJ

kary” Llllni\yIIUL

3. na priyo ib poiraIiia kar oIIiIit%Inuh )OI,rJcL i0hI1IIiI.S/eIiie —[1111V p;ti)lt”zIitI nile/ni_j do
lit pnląaye (iIr;.y”Inintj fl” hikiury VyI.

4. \Vykoiiyci poiios edzjaliiosć 1:1 d,”iiIaii e ool, ir,i_eicli. którym pnwier” WykoIiaI].e [illit WCIlIii.

10

I. fliiuawi:i;iuy ia”.i i/t_1 sobie prwo do przepro\ym(l/eoi Prób meuhnol,Hcznycb pi/C(IiUinIii zailit wierna na

kilku niriiiith prtmilukuyimn”ch wyrobu ialiico uraz ilti occiiy ztmuItioei \Yy!Ot)ri !IHillICĘi) z karta )aiiiliclió

tculimiieźriycm i wyIlIaan mmmli Lammniwma;:ite/o.
2. Ziiiiwiamacy z,hIrzcua sobie priwo do odsiapwnii od umnuiwy w ciwu 7 dni od damy oceny wyrobu Limilneco.

W 1umypmdkt1 me/eli wyrób m:iitiimy nie jet z”aidmiy z karta pumimierów meubnieźnycli i wymniiiimiiiiii

Laliia%ylamact1o.

U
W sprawach nieuregulow:Inycbl li iniejsza tiulowi maja zasIosowimi ii. pr/epi.y pfliwt[ poI5kiC!(). w 1)111 kodeksu
cywi Inezo i pi/episy Ustawy l”rawo zamówień puM icziweb.

12
Spory wymi mkaiace z umowy rozstrzytLa sad miejsca siedziby )mlstyt Litu Wlók ennictwa.

13
Zmiany do umowy mop być wprowadzane tylko w fonu ic I5tIiiilJ 1)0(1 Iygoreni flieWIźliości Z UWz!ledfliLfl cm

zasad ifl. 144 ustawy Prawo zarnowien publicntych.

14
U[nowe sporzidzono W dwóch jednobrzmiacych ezemmiplmrzich, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

2%


