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Przedmiot zamówienia:

Przyrząd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej
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I. Nazw:i (firma) ontz adres za,tiawi;i ;ieeo

Sieć I d:iwcza Lnkisjewicz Instyttit Wiokienniciwa

tu. Brzezińska 5/15

I 03 Łodż, l”olka

tek :04261 —ć3— II) I

taks. O 2 671)—20—IX

I(e:ouu: 00)05023)

VAt LI 1”! 724—O()0-Oh—b4

(iodz;ny pr:ic\ od pouedz”.iku do puiutktu. od 730 do 5.30.

II. [ryb Ii(tzieIcfli :i zamówieni;,.

I -
Niniejsze poslcpow:unie prowadzone jet w trybie p17.etuniu uiieogr;,niczoneio ula podstawie art. 3Ł) j nasi.

ustawy z dnu:, 2) styczni;” 2004 r. l”ntwo Zamówień I”ubliczuiych, zwanej dakj „„usutw:i IVl” oraz ;„ktow

wykonawczych wydanych na jej podsuwie.

2. W zakresie nicureulowanym niniejsza Specytikacja Istotnych Warunków Z:uunówienua, zwana dalej _SI W7.”,

zastosowanie maja przepisy ustawy P/P.

3. Wartość zamówieni;, nic przekracza równowartośc, kwoty określonej w przepisach wykonawezyci i

wydanych na podstawie art. II ust. X ustawy Pij”.

III. Opis l)rze(IIluiotti zaniowienia.

I I”rzedniuotem zamówieni;, jest Przyrt,d do wyznaczania oporu ciepIneio i oporu pary wodnej wyruubów

wtókienniczyeb wg wymagań normy PN—LN ISO I 1092:2014—I I peIuuiajacy par;unwtry techniczne

okretone w zakicznuk u nr J A do SIW!..

Pr,yrnid Z\YanV Caca jc z;iizolow;in:i cieplnie plyta i WystcpLq;ucy pod ofl”L”in,uIn;t nazwa Xweanne 2tu;IudeLl

hntplate pr/eziwczouy jest wy-znacłani;I oporu cicplneeo i Oporu sury wodiuei wyrobów wlókienniczycli

zgodnie z itietoctij badani:, t)pisaii:i W tuonnie PN—I N ISO I 1092:2014—i I JeksuyIia — Wyzui;icz:uiuc

wIasciwj,ci Iizjoloi.Licznych — l”oniiar oporu ci tiluiego i oporu Isury wodnej w wartut,k:teli sianu ustalonego

metoda poc:ctj si zaizolow;uutej emepnie plytyF.

kotistrukcja przyrz:udu powinna uuiiożliyiać umieszczenie przyrz:idu w koitiorze klinuatycznej o przestrzeni

roboczej: szerokość 120 cni x tebokośe 65 cm x wysokość — 120 cm, w która zaopatrzone esu

Laboratonumut; IW.

Rozwi;uzanie konstrukcyjne phi pomiarowych Ilu ponularu oporu pary wodne1 i uporu cit-pkt powtiuly .spchuiai

\yyntae:muIi;i opisane w tuoruuime „N—l N ISO I l0C:20i4— II I spetnieuuue wymaaan nowinna twe zndekhuronanc

przez dostawce nrzyrzacu.

l”on;udto kiinstrukeiiu prz\rz:udtu p0y0mn;L zupeuniac:

— kontroloyauuynrzepIyu sutuuulicuuma poyuetrzL mad plta iuiutiiiow;m

— pomiary dla puobek o zr,uznieowanL-i et-umbości lacziuie z uuakw,iualn:u gruboscia lOG unitu.

— elektroniczne i manualne usi:uwucuse W sokoci piyty uutzhu-itne dla doktadneinu tisuawielumiu

p:ur:uiimeurow testum.

Opuogr:muiow:nic tuotuitorujace przebici_z tutui:utu pownutio:

— p stadac uiuodtdy dla pocedtur wyznaezaniit Ret ( opór cicpluuy) I Ret ( opór pary wodnej),

— umożliwiac auuoti;utyczne zadawanie warunków klitnai\ cznycii ( teiiiper:iuirt predkoc puzcplywui

powietrza) i monitorowanie jnudcz;s powiatu.

— noulitorowaiuie waulosci parauiuetrow Ret i Ret podczas pmunńurt ( przebieg wartosci W postaci zmian w

czasie wykomu\ waui;u pomiotu — np. mnotuutnrow:uuiuc na wykresie).

— zbieranie dunalu z pnuniaróu, w ykonmnue zadanych obliezeui i tli ;„rcluiwizacje.

Donuzcza sic u:zuulpcnau uwuzuwa/ime t0/tmiuuia:te ako tuj tizeitia \\y iruute p/Cł ulnwuluscIm nroduccuuuow

prz” ziuci0W,i!!;tu ideuutyc/um\eiu lit) lumis” u_h )„raunL-!uow ueciuuuczuu3ciu I w:uluirtuu uĄtkuuwyelu.
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Zaiiiawiajicy wyiimwi aby wykonan ca zapewni I serwis techniczny, \% iniiiej oraz wraz z. urzadzenicjit

dostarczył tlokniiientacjc techniczna. Wykonawca zobowritźaiiy jest dii przeszkolenia praeowiitkow

/„.iI Iii L W tj cet -

\\„aruuki waiinuji: Wyl\oninyc;i udzieli co n;4l1inic 12—iniesięctnej warancIi n przedmiot ziiiiiówieiiia.

\Varnnki serwisu: Wykonawca zapewni czis rcikcp serwisowe) Ile (JILIzSL) Ii Silni roboczych od iminicjilti

zc.l(”..ze:Iia wady

2. \YykoIi:I\yca_”iiI\iaz:inyjesl z:ca”Ezo\yić ziinoyieIiie na ;sesit:ich i waru-ich 0pisuliycli we w/Orle iiiiiowy

5tI!iO\yiicylii Z11ac7.iIiI( iu Ci tui SIW!..

\\ -polny Ionjk / mon cn C l”y OO OO OO „ 8przt I hoi itor i t\ opt\czn\ I pt\z In ( itkitili

5/kLitneci)).

4. /aiiiiiwiajacy nie iloptiszeza itozliwosci skł:tdmni:m otert czeciowycIi.

5. Zamawiimjacy nic dopuszcza mozliwości skiadania ofert wariantowych.

6. Zamawiajacy nic przewiduje mozliwosci utlz clenie zinnowieli. o których iiiowa W art. 67 ust. I pkt 7.

IV. Termin wykonania zamówieiiia.

Zamawiajacy wyliiaua realizacji zitniówieit hi w terminie nie pozniej nz do dnia 15.11.2019 r.

V. Waru n ki n dziit In w postępowa it in.

I. (J udzielenie nminówieruia nioa uhiewić sic Wykonawcy, kk”rzy.

I ) nie 1iiidlew4ii wykluczeniu:

2) spelniimja warunki udzialu w postupowali in dotyczace:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzen 3 okre\loncj dzialalnoci zawodowej:

!iimawiiilacy nic stawia warunku w tym zakresie

h) sytuiic!I ckonouiiczuicj lub J iulansowci:

Zimuiiawiajacy nie stitwi:t warunku w CyRl zakiesme

c) zdolnoci technicznej łub zawodowej:

Zamiiau iiijacy umil warunek za spełniony jeżeli wykonawca wyka2e, że:

W („kresie ostatnich trzech lat przed uplywemu terminu składania ofert. a jei okres prowadzeimit

działalności cst krótszy— w tym okresie, wykonał nalezycie co najmniej jedna dosttwc l”rzyrzadu
do wyznaczania oporu cieplni/co i opona pary wodnei wynibow włókienniczych o wartości co

n aj mniej 200 000,00 zł brutto.

2. !amawiajacy „lo/e na każdyiii dupie postepowuiniui, tmzii:m . ze w konawca nie posiada wyinawowch zdoliiosci.
jeżeli zumuilie/lJow anie zasobów tecłinic,nych lub z:iw odowych wykonumwcy \t nile pyedsicw;isciuu
go;ioduirczc wykonawcy irioze nieć negan wny wHyw na real tacie umów icnia

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania wutninkow. u których ulowa W rozdz \. I. 2) lit. b—r

nhliie:szel wi w stosownych sytouici,mch oraz w odniemenmu tło konkrenueo ?„nhioWicllia. lub ject) czescE
polecac na zdolntociach technicziiycl, lub zawodowych lnu ytnuicji fnansonci lub ekoioiniicznej innych

podmiotów. iiieziieżnie od cliar:ikmenj prawne umciacych co z Iii ni tosuiik uw prawnych.

4. Liman Luk ic te tInoczenie in !brmn C. 7... -tosowna s mac ju( o której mowa w pkt 3 w yslapi wyłacznie w

przypadku kiedy:

1) Wykonawca, który polegut lut zdolnostiumch lub sytuacji innych podmiotów tidowuidnu zamnawiaiaccllmu. że

realizutac zalnowienie będzie dysponował imezbednynii zasobami tych 1itiditiiottiw, w stei.etoliiiici
przedstawuajac zohowuazumnie heli podmiotów do oddania nim do d\spozycji niezbedmncli zastibow na
potrzeby realizacii zutillowienia.

2) /anmumwiuijacy oceni, czy udosmepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosej teclnncine lnu

zawodowe lub ich aytuaca lilm:nistlwa uti ekonomiczaum. pozwalaji na wykuiz,niie iizez wykonawce
spełniania warunków udziału w postĘpowaniu iimuiz zbada c/Y nie z,icliodza wubec mecti
podaniu pod—tawy wyklaezemmmui, o ktorych imiona wart. 24 usi 1 pkt 12 21.

1) W (kłmmicsuen:u do warunków dokczumcyclm tiuknak-enia. kwilmtkumcji ztuodn%ycl: łub dokwldL/ciii:

wykon:mwc\ mmiora poecac na zdtimmtrciumcl: i:niycit otutliumc,mtw. je-ii pouuiuol\ te zlcaii/tium m”obnty
bm:dow łui:ic no ti-itici. do realuzacjm ktor)cli te zdotmiocu są w mmiuąane.
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5. \k ykoiunycy 010 ii wpóIitie LihicLgić SIL O tidzieleiiie ziinówieiiia. W tikinl przypadku wykonawcy uS1IioiwiiiIi

peli unocnika lit) reprezentowania Cli \y postcpowlil[u (1 LltI/.ielenie zamówienia tlbti reprezeiitowtiiil \k

ptistcpowllnu i zawircil tiiuowy w sprawie zainowieiia publicznego.

Felmmmllocmnctwo W lormie pisemnej (oryginiI lub kopia potwierdzona zi zeodiiosć z ory.malemu przez

imlitriLiszil) iialezy doliczyć do olerty.

. W przypiidktm wykoiiiiwciiw wspólnie ubiegticych sic o udzielenie ZilitloWletlit, wirtiiihi określone
w pkt. I. 2) lit. b—c nosi spełniać co Imaflnniej jeden wykonawci stinodziclnie bib wszyscy wykonawcy Iic,iue.

Va. Zaiitiwiii!cy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy mimi podstaWie art. 24 List. 5 ustawy PZP.

VI. Wykaz nw dc,.eii liii) (i0l(ilIiieiIl(W. piitwierdzijicyeIi spełl]ianie warunków udziału w postępowaniu

oraz brak podstaw wyki uczenia.

1. l)o olcriy kaidy wykonawca musi d itczyćikiotine na dzień skliidanma otert oświadczenia w z,ikrtii

wskazanym w zalicziuku nr 2 i 3 do SIWL liilorniicje zawarie w oświadczeniach bd, statiowic wsiepne
pitwierdzcnie, ze wykonawci nie otiiega wyk uczeniu oraz spelnia warunki udzialu W postepowan iu.

2. W przypadku \ypólneec) obiecania Sic O i;iiflOwieilie przez wykonawców titwiidczerimi (1 których lIlowa W

rozdz. VI. I iitiiiejszej SIWI. sklithi kaidy z wykonawców wspoinie ubwgaicycIi się O zallli)aiemimc,

()świidczcnit te na ja poLwiertlzic spclIi ulic warunkow tmLlzi;llu w poslepowani n, brak podstaw wyk luc/cmlIi
w zakresie, w którym kaidy z wykonawcow wykazuje spełnianie W aronków udzial n postępowinhli brak
ĘIIidSt,IW wyk lucieiima.

3. Z.iiiitw ajicy zada aby. wykonawci, kiury z.imierz.t pow icrzyu wykontit le ez.cści zLilIowielI ii

podwykonawcniti. w cdu wykazania braku istnicn ii wobec nch pot6tiw wkluczenia z Lidii tlu w
postc1WWiniu zainiQciI informacje o tych podwykomiawcach.

4. \Vykuiiawc:i, który powoluje sit na zasoby innych podiniotow. w cclii wyku”:tnia braku itnieutii wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spelnicniL — w zakreie. w jak ni powolttje sic liii ich zasoby — warunkow LidzialLi W

postepowailiu zanhicszczi informacje o tych podmiotach.

5. Jeżeli wykonawci poIca ta zasobach lub s\ttiacj podmiotu trzeciego. przedstawt zoboW iwanie lego
pod IlImOtu.

O. /Iminawialicy przed udzielenieiti „.tmnowiciul. wezwie wkonawce. ktoreco oleila zodata t]aiwyzei ocenioiti,
(li) iluztuiit w \yyznac;oii\uuI. ue krotszym niż 5 dni. tertni Ile iktualnych na t/ten „łozcnia natcpulacycli
oswiadczeń lub doktiiuienmtiw

I ) (hipis z własciwego wjest ru LII) z centra Inj ewidenci i i ntorinaci i O dziatalnosci gospotlirczej. ŁYI.Ii
odrebne przepisy wyinaciti pito do reiesirn lub ewidemicit. w celu IBO wierdzeina braku podtiw di
wykluczenia ni podsmawc tu tri. 24 ust. S akt 1 ustawy I”!]

2) Wykaz dO.iIi%y „a w przypadku susidczen ukreowycli lub ciaglych rowniez wykonywaiuych. W okre.ie
ostatnich 3 lat przed uplywetii terminu skladiiuia okn .ajezeli okres prowadzenia (iziulilnoci jet krut,y

W tym okresie, wrazi podmnicni ich wifloci. priednitoit: (tat wykonania i podtiimtów. na rzecz których
dotiwy zosi,dy w ykoiiumie, oraz zalaczeniemu thnyodów okresliiaeych c; te dostawy i0t,i!y wy konane
lub si wykoiiywine ulleżycic. saorzitlzomiegmu zgodnie z zaliczaik iem nr 5 do „i W!.
I )owodimi potumurdz;iiicyiiit civ dostaw) zostal\ wykonane należycie s:

— relerencje b,idz iniie tlokumneiiiy wysilwione jiriez pudfl!0t tLI rzecz kttreco dostiWy byly
wyk mywnie. II W przypdk tj switdczen okresowych lub ciiiglyeh sm wkoiwwaiie.
Jeżel: z uzisidiuioncj przydym” O ol,iektywnyni charakterze W ykoiuiwcit lic jes: w sItnie u,yskić tych
(a)kimflleiiioW”. W ykIliiil\ycl 5kiitkt oswiaLlczenme.
W przy lILIkLI swiidc/eil okresowy cli lob eiaelych aulil wykon wan h rtl cruihje badz inne
dnkuineiimy potwtcrdii jace cłu iitlczyte wy konywinie 11t)\y my twe wydane nie wezesi tej ni, 3
niesiwe przcd uplywemn tcriunnu sklidatimi olcrt.

3) Dokuitientow ttoh cz.icyeli potliunotu rzecieeti w celu wykazania braku istnieniu wobec niego todstmu

wykluczeiu.m oraz speluticitim. w zakresie. w jikimi wykonawca powolnie się na jeso zasoby. wmrLmmkow

udzi,tlti w postcp0\YiflhILl jeze!i wykonawca poteet na zmsohac}u podmiotu irzeciego

Jeżeli wykomu:mnea miii sieLliihc lub rimiejsct zmmnieszkania poza tetytoriuitu Rzeczypmmspolitej Pilskiej, „:irimi,ust

tłokuiutciirn, ° ktoryrum mitowi u iki 6.1) s151md;m doktmrnent lub (lokLmi)ieniy wystiwiorie w kraju, w koryni na

siedzibe lub ir[cjsce zamieszkania. potu crtlzajuce odpowiednio, że:

1) ue otwirto ego likwidacji mimi miit ocioszomio upidloci, wystawiony nie wcześniej niż 6 iuiesięcy pm”zsd
uptyweni terimiriu skludmnia ulen.

Jeżeli w kr:mjtm miejsca ;anies,k;mmmi;i osoby lub w ki-;mjii, w którym wykonawca ma siedzi be 1mb miejsce
zamuiieszkanim. lic wydaje sic tłtikuutiemitow, o ktoiyctu nowsi Pt)Wyżei ziisielltmje się je (tokuiuieilteiti
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z:iwierajaeyill O(Ip(iWietlilio Os\yl,idezeilie wykoiiawcy, ze \Ysk,l7.iIiICItl osoby albo osób uprawillonsch dci

jeu,o leluzuntacji, Lit) oswia(lczenle osoby, kh ruj dokutnent miał dotyczyć, złozone wtul uitariuszem lub

przed oriiwiii sadowynl, tdminisiraeyjnyin albo or:ti1ei1t s:intorzitdu zawodoweo lub u,OsI1oittrc/.co
wlaseiwyiti ze wzsledu na siedzibu lub miejsce zainicszk;inia wykonawcy lub ilUcjSeu zaiiiieszk:inii tuj

osoby. hriiiiIl okres lOny powyAu stosu e sic.

7. Wykoit;iwr;i wiei lituje 3(1111 oti dnia zaiit,eszuzeitki ia siioiiiu iiituiitutowu iiiloriinieji, ktćiiei lilowa will.

X6 tni. 5 ustawy I/I”. przekaże z:iiuawlzll;icciiiLl owaclezeiile o przyn:iuzio”c ub I,r:iki ;lrz\ ititie/liosci do

tu lIlWJ elLili)” K pitiłowej. O Muruj itow :1 W tit. 24 List. I Pkt :3 ustawy „/i”. Wniz ze zo?e!iici1t

1, wykonawca lito/C pr/ed:l\\”c dowody /0 I”\yizii Z iitllyill \yyk(ilhIWcii I te iuiwadzt ilu

zakluiceiia konkurencii w” tosiejziwsuitiui o udzclenic zwuow!eliia. Wzór oswi;itlezuiisi sI:inoW zaliuczoik tir 1

do SIW!..

8. \% zakiesie 11w urucuIu)wti]ynl SIW!, za ltlsowai]e maja pl/e is iozpuiriiiclz.eiii:i Mi iisiit l<ozwojn z dnia 2(”

lipca 2(116 r. y sprawie rodzaow dokuiiieiitow, jakich Hole zdac zziIliLwiIicy od wykonawcy Xv

postpowi1it O udzielenie zaniowlullia (Dz. U. z 2016 r. poz. I 126).

9. Jez.el wyko awca nic /Ioży oświaduzen, o których mowa w rozdz. VI I . it nieJs/cj SIW!, oświadczeń lub

ulokuinetitow potwierdzaiacycli okoliczności, ° których lilowa w alt .25 ust. I ustawy IV.P, lub innych
dokuiiicniów iticzhcdnycli do przeprowadzenia postepowania, ciświadczeitti lub (łoklilnenty sa niekompletne,

zawierajil biedy lub hudza wskazane przez zaunawiajacego watpliwosct, ziitnawlajauy wezwie do ich zlozenit,

itzupelnicniii. poprawienia W tertitinuc przez siebie wskizanyii. chyba że mono ich zlo?.ciiii olertit wykonawiy

podlegalaby odrzuceniu albo kon ucczuie byloby uniewainteil te postepowania.

YII. Informacje ti sposobie porozti nhicwInia sic ZzIiilawLlj;)cewI z Wyk niwcnnii oraz przekazywania

owjzidczen i dokumentów. a także wskaz;tnk osób uprawiiioiiycli do porozuniiewaoia się z Wykotiitwczinii.

1. Wszelkie zawiadomienia. oswiiidc,enia, wnioski oraz inlorm;tcje Zamawiiijauy oraz Wykonawcy iitot”i

nizekazywac pisemnie. lbksem lub drona elektron iczttii. za wyjatkiein o krty (uraz. LJinow dla których
dnpuszLłtliii jest hirina pisemna. Jctlniuczenie Znuawiajacy przypolnina. ze zeodnie z Ę 4 list. 1

Roipcirnuliciiii Ministra Rozwoju z26 lipca 2016 roku w spiawie odtaj iw dukunientow jakich ulo/u ;a(Iac

/ao]awiajacy C...) owiadczetii.u i dtikttiiwniy wylilieuliotle W rozdziale VI ilinieiszei SIW! (rowiltez W

przypadki cli zlożen ia W WVI1 I ku wezwania o którym ii owa W art. 26 ust. 3 ustawy Pzl1) moga być

pt>świadctaite za igotliiosć Z Ofl1 I iialem w t”c,rjiiie piseniiie lub w lonitie elektronicznej

2. W korespondencji kierowanej do !.aniitwiajaceco Wykonawca winien poslueiwać się nunierein sprawy

okreslonyni w St W!

3. Zawiadomienia, ośw iitdezeii tki, wn osk oraz inloniiiicju przekazywane przez Wykon;twue piseiltlne w”ntny

być skl;tdane na adres: Sieć Badawcza Luikasiewicz — Instuitu Wlókiennictwt, ul flrzezińska 5/15, 2—l03
Łódź, !.aniowienia Publiczne.

4. !iw”t,uchtnuciiia. owL:ilczeuli,i. wnio.Xi onuz. irrormicje przekazywane przez Wybowwce drocz

elektrontezini WitWy być kierowane i.u acre: /;i!l: zen..,” i\\”..shz.pl ii hikseni mi itr (32) ol 03 190.

5. W zclkiu jawiadomunia, oswiadczcnia. wniosk: oraz tiltorinacie przekizaiw za )oiiitic kiksu lub w tonuje
etckuronic,nej wyi1iaaja ta żadanic kiżduj ze stmcm. niezwloczneco pt”Iwiemdiumiia kikin ich otrzyniania.

6. Wykonaw ca inoze zwrócić Me do LatliawiajaceLro o w” asmilcitie treści SIW!.

7. Jeżeb wniosek ci w janieniu Iruci SIW! wpłynie do Zitniawiajacecut nie poziliuj niz do konet dnia.

w którym npiywt połowa terminu składania <„lcrl, !iiii?ii%ViJiiC) udzieli Wyjibuliu tiiezwkicznte, edn:uk „mi

potniej tu, iii 2 diii przed uplywcni terminu składania o[crt. Jezeli wniosek o wylasitienic trusci SlVy!

wplynte po uiplywie terminu. o kmoryin „tiowt powYżej. lub dotyczy uldzielotl\ull wyjaMlień. Zaiiiawitjacy

noże Lidzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez ni/poznania. /zni]awiajauy zallijeści wyjasniettiL na

internetowej, na której udostepniono SIW!.

8. l>uerlłnż.e,iiu leoninu składania olert ue wpływa na biec terminu skladania wniosku, ci którym otawa W

nizdz. VII. 6 utncjsze SIWI.

9. W przpmdktt mozbieżności ponmedz” treścia niniejszej SIW!, a treści:u tidztulnnyeb ndpowicilzi jako

obowi zoji to ulc\ pmz I li IILSr pisnu I z Iwiul ił tuL_o po/oli szt Oswi ldc/Ln[L / tui uwi lIcu O

10. Lnicn”ia1auy nie pu”zewdunu zwmuł;tmii:t tbiauu,a W\ kiii)iw [0w.

Ił tJobtmmtt um)u”a\y!liuiuiyuii: pl/cz /:iui:twńntcccu, mn puro/lumiewuitut sc? Wknuiawc.tuuu stu

— \Iiigttrzmtu ł”m(It:”o”\”skuL \„Iicłt,m kul,mkti\yski
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VIII. \Vyuintzaiiin (lo(yczi!ce \yliditill).

W li ICjSZ)”ill )OStcl)O\YaIlitl ZLmi\yiajacy ILU \yynulga \yi1le5ICIHa \yJdilllU.

IX. lurmin 7,WIazllllilI (ItCrt.

I Wykonawca budzie zwiilyany oIerii pni!. okres 30 iljii, Bies ternu 10 iwiiizinia okna no/poc/yilil sic wraz

Z tiplywi”iii tt”I”nhinhl skiati lilia (itCrt, (;ir. NS list, ustawy I”Zl).

2. Wykonawca mn2e przedlnsyć termin zwiitzania otcMi. ll;l cz;is niezbedny do zawarcia tlmlfl%y uimodzielnie

liii, i.i 11,05CL !..1LW1iWICCO, złymi. ye /amawllotu\ 1)10/C tylko ritz, co liljlllfllej it 3 dni przed nJ)ł)”Wtil)

ii-cnij liii zws,z.lnIa otella, zWl”ilClL SlL” dii Wykoiiiiwutiw O wyr4L;”elile 32(1(1)” 151 iitedltiżciiie Ieo Iei”itiinhi O

oziiaczoiiy okres nic diuzzy cd-itL ii lit)

3. Odmowa wyiazenia /tLody na pricdluicnic tcrrni iu /w:lzIrIllt ulena nic powoduje utraty \%a(liLilli.

1, i”nzcdltizen IŁ, lenni lnu zwlllzzli)la otcilii je”$ (kIpUslU/ilhle tylko z jednoczesnym przedlu;cnieni IIkI”esn
WiIiilO,Ui i,yatliuiii ilbo c/eli nie jest ((I inciżliwie. z \YIllCsiClliCIll fl(i\VC() wadium iii pniedłuzoiiy okres

/wia/ania olerta. Je2cli prieditiżenie terlilillu /wia/ania olerta dokonywane jest :10 wyborie (hurty

najkorzystniejszej. obowiazek wn ieicnia 10\\ eso wadium lub eeo przedluż.ena doty czy jedynie

Wykonawcy. którctw olcrt:t /OStiIIil wybriiui jako nakonzystnicjsza

X. Opis sposobu 1)rzyotowywnni;l ofert.

Okna nosi zawienic natepujace owiadc,enia i dokumenty:

I ) nypelniniiy [orniukirz ofertowy” pornidzony z wykcirzystiitietn U/ulu st;Lnowillceeo 7.ziI;cznik nr I

do SIWZ, zawierajacy u szcztgóIiioci: wskltziIlic olcrowaiieuo przedmiotu zaitidwiciiia, Liczna cuilu

olertowa brutto, zobowianiitie dotycziice ternilnu realizacji zalllowlellta, waruitkow sWarailcji,

wanililkoy% serwisu, akceptauic wszystkich postinowen iIWZ i wzoi”u umowy bez zastrzezcd .1 takie

iti Formacje która cześć zalnowieil li Wykoijiwci zainiurza powierzyć podwykontwcy

2) oswiadczcnie O spelnieniu warunkow ud/kilu w posicpowiiniu — Zah1cznik nr 2

3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Zaklezuik nr 3

4) IleIlmlnocnictwt) do reprezentowania wykonawcy, o ile olćrte składa pelnomocnik

.„)) zobowiazitnie podmiotu trzecieĘo — jezeli wykonawca poleta na zasobach lub 5)L1IiRi podmiot

I rzec eso

2. Oli.rt:i niusi być luipisaita w szyku polskim, lii inIszyille dn pisma, komputerze lub 11101 IrwIti i czytelni
technika orał, podpisana przez osobc(y) upowaznioni (10 repi”ezcntow:iliia Wykonawcy liii ze%smatr/.

i łac nigania zobowiazan „W wys(lkoscl odpowiidajacej cenie okrty.

. W przypadku podpisania oleiny oraz iadizcimm;i za z2uodllOsc 7. oryu:ltalelll kopii (IIlklill)entów przez

osobe im iewyin cn 0111 w dokumencie rejestracyj iiytn (ewidencyjnym) W\”koi)awcy I lale/v do ok-rtv

tlolicyc stosowne peliioinocnicho „W oryeiimalc lub kopii poświadczonej mntaralmite.

-I. I )okuinenly sporzidzone w etyku obcyiim są .sk lidaiic wraz z I lunmiczcniein na jezyk polski.

5. Wykiinawci 11:1 prawo zlożyć tylko jedna olenie. Zlozcitiu wiukszej liczby olein spowotluje odrzucenie

wszystkich ulen zlozoiiych prze/ danco Wykoniwce.

li. Iresć zlozoiw i oleiny intt odpm%ildIe iresci SI \k L.

7. Wykoiiawea pouksie wszelkie koszty iw izane / pr/y3 towaneln i zlożeimiein oicrty

S. Zlleca sic, aby każda zipkana strona oleiny byhi pollunlerowalma ko?ejrn”i:mi lmunmer,1111!, a cia oleina wraz/

n,lacznikani OyiI W II”UahyspOsOli ze (.ll)i pOLIc/AllIL (imp. zbmniiowaiia. zszyta Lllhiel])Ozl:wiljac ci siiiitoistila

ilukoitilelicje). orli zaueraIa pis tresci,

Po1i,-iuiki tub /1115111V (rO\YnlL”ż przy uz”ciu korcktllr,t) w olerce. pRwirl:iy byt” para!uw.lllu k i,lsłllIlcC!lliC

przez OsOl”e 100 iisthaci oterte.

lin. (>tent” nalez\ zln,”yc n zita.:1ieIej kopcIcie. w siedzHe Zaiitawi:jlceso i oil:akowtć U 1:msIc: nmc :i1iob:

„iuC Badawczi .tlk:e.iewcz. — Instytut \k ok:enlileiu,I. iiI. Bnzezl”ska 5 15. C—I0 Lódz

OTa/, n:ialrztii:,i lhlniSe:u:

I”rzyri;d LII) w”/II;tczaIhi;I Oporu eiepll)t”tI) i oporu pan \%OLIII(”j wyrobów w lńkiennicn cIt
W W%I?I1IIIII norhI]y” I””\—IN ISO 11042:2014—1I”

Z (lopiskieilU „„lIie litw cnić lir/cd (1111(111 15.07.20 l) r. do godz. 11.00””

i opatrzy-c n:I!U,l i dtikl.idii” mi idreseiti Wykorlawc\
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II. Zainawiajacy nlorniuje, iż zgodnie z art. 8w iw. Z,irt. )6 ust. 3 ustawy I”ZP olcrly skladane W postępowaniti

(L zauliowieflle publIeJTLe Sil jawuic i ptidlewupi titlostepnieniu (HI chwili ich otwarcia, z wyjalkiein itlorntaeji
staiuowiaeych tajemnice przeulsiehiorstwu W fl)ZWflIeiLiti ustawy z d:iii I( kwietniu l)Y3 r. i) zwaiczaniu

nieUczciwej konktireuc i ( Dz. U z 2003 r. Nr I 53, poz. I 503 z późn. zm.), jeśi Wykonawci w terminie
składaniu olch zastuzeeł, „e nie iliocit one być udostepitiane i etlnoczesnie wykizil, iz zastrzeżone

itiłoriiticje StaIIOWL:I t;ijenuuue przeilsiehioistwi.

11. Zanitwiitaey zaleci, dn intoruijicje zastrzeżone, jako tajemnica puy.ed ebiorstwi hyly pyez Wykoiiiwee

zlożone w odilzieluiei wewnetrziwj kopercie z ozaikowaiiiein .„tiIiLInflica przedsiebiorstwu””. lub spicie
(zszyte) iitltlzieliiie nI l07u)5IałYCl1, jawnych eleitieittiiw olchy. Bruk e(IiLt)211tezflego wskazania, które

inloruitice stullowiu tiLInhlice )rie(Isich)Wrstwa oziticzić bedzie, że wszelkie owiatIczenii 7aswiidcżLnla
składane w trakcie ilu ieJ5/eO iostcpowtoui Sa jawne bez zastrzezeul.

13. Zist rzc,enie intoriniuj L które nie sianowit tajemnicy przedsiębiorstwa W rozumieniu ustawy o zwalczaniu

nicuczcuwul konkurencji hedzie traktowane. jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwali SN z
20 paz_dziemika 2005 ( 7cilii. III C /1” 74/05) ich odtajnieniem.

14. Zitaiwiajacy li Iorinue. że W przypadku Kiedy wykoitiwei otrzyuni od niego wezwanie w trybie in. o)Q

ustawy l/P. zlozone przez niego wyjisnienit i/lub dowody stanowić będa tajemnicę przedsiehiorstwa u

rozuiflienili ustawy II zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysitie wiło prawo
zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiebiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamiwlajaey U/ni Ja skuteczne

wylicznie W sylaicji kiedy Wykonawca oprocz samego zastrzczeuzi. jednocześnie wykize, iż dane
intoritiitcje statiowia tacninuce pr7edsiebiors(wa.

15. W\konawcI iuioie wprowadzuc ztuiiiiy, poprawki. inodyli kaeje I uzupelnienia do złozonej okrty pod

warunkiem, ze /amuwlaiiicy otrzyina I5LIiLilC zawiidotnienie O wprowaditnuu zmian przed teflhlinein

składania otert. towiadonucnie O wprowadzeniu z_tman musi We AG/One wg takich samych zasad. jak
składana otena t. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem .J.MIAT\ A”. Koperty (izniezoite

ZMIANA” zo.st,nla otwarte przy otwieraniu otćrty Wykonawcy, kton wprowadził zmiany po stwierdzeniu
popriwnosci procedury dokonywania znnan. zosiami dolaczone (10 oteny.

I 6. Wykonawca ni prawo przed upływem tenunu sk Jadania okn wycolae sic z postępowania poprzez złozenie

psemuego powiadwnieiiia. według tych salitycu 7asad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem ha
<operce ..WY(( tł ANit . Kooeruy oznikow inc w ten sposob beda Oi ier:ine w per s/ei kolej tiosei po
potwieidzenitu pOpi iw”nosei postępowari i M. ykonawcy tnij zgodnosci Je zb/orli iii oterlani i. Koperty oteil
wycolywinych inc betl,t iti erane.

17. t)o przeliczenia ni PLN wat1oci uskizaite W tloktintenlieh złożonych na potwierdzenie pelniuiur
wuit;nkow ttd,iału w pu)siepowailiu wyranine: W wiluticIt iiln\cb tóz PLN. !.amawiajacy przyjuhie siedn
kurs publikowany pr/cł Narodowy I ank Polsk I / dnia wsze/cela postepowania.

( )Jg której I rusc nie hedzie ilLljiILwiadau treści St M. Z. z j.istrzeżeniein art. 87 nt. 2 pkt 3 ustawy „Zł”
zostanie odrzucona (ari. 8”) Lisi. I pkt 2 ustawy ł”!I”). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dot\c/.aee treści Jipis(iW

w SIM. Z nalezy zatLili wyjlnie J /ahliawi;itaeyill przed ternnneni składania ofert w tryb:e przewidziuiiyin W
rozdziale VII n oiies/.e I NI M. Z. t „rzepisY ustawy I”ZP nie prze widuja neoeJaet i warunkow ud,” dcii

ziini)wiuioi. wili /.apis(W jiuotektu Luinow V. po lernijnic o(areia (11Cr..

XI. Miej%ce i termin %kł;id:Ini;t I otw;ircin ofert.

I. Otene nileJ zIozć w siedzibie Za:nawiijieeeo: Sieć Badtwcz1 Łukiskwicz — ln%tytnt Wińkiennictwa
tul. Brzczin.ki 5115, 92—103 lodż, .suJrctiritt J p141 ro. w ieniiniie do iłrn;i I 5.07.2019 r. od;. 10:00.

2. Ikedujace znaczenie (tła ocen „teliowaitia terninti skladttoi oteri mi dali i :odzi ii wpływu oterty do
Lntiiwi1acegti, t itie (lita jej wysłania pi zesytki pocztowi czy kurierska.

3. Otertu złożoiti po terminie wskiztttyin w uozdz.XI. titilielszej SIWZ zostanie zwrt,eoil.m zetidiiie z
„asadoui okreIonyiiti w art. 84 u-t. 2 ustawy PZl”

4. Otwarcie otell nasiapi W siedzibie Zuiiiuwiijaceet” w <tiiiii 15.07.2019 i. o odziiibe 11.00.

5. ( )t wi re ie otert jest jawne.

6. l”odczas (utwaicia oleri Zauitawiajacy imdezyta iuttorunaeje, o których nowa watt. 86 ust. 4 ustawy „Zł”.

7. Niezwłocznie po otwarciu o!ert zaintwiapey zaunieśei ta stnntme
łi!ip:uum.t.msy.łJ:”pl zuTum(.n ieiuIapiLtihIełuic nttoriitieje dotyczace:

i) kwoiy,jika zatlileizu pryeznuczye i-ta stnntsowuihie zuiumiwiena:

li) lutu oraz adtesów wykunawcuw, którzy złozyłi otery w terminie:

c) ceny. teriniuitu wykonitimi zliltowienut, okiestu gwauiincji i warunków płałuioei ziwurty-cłi W olertaełi.
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Xli. t)itis spOsilIJli *iI>liczaiiia CCIfl”.

Wykoniiyca okrela cnt realizae II zaIllcI\yieIlia poprzez wkazinie w FormLlliIrzLl olerlowym sporz4(lzoIiylli

\Ąi \Y/)U sl;itioi1aCe0 ZaIeziiiki ur I do SIW! Iaczne1 ceiiy ofertowej bruttO Ź;I reulizaeje przedmiotu

1)11) W Clii

2. I_etiii ciita otertnyu irLulto 111051 LlwzJedflilić WS/V1lLie k(ISŹLYZ\y II/lIlie Z realI/lut li )r/CdI1II(lItl

/111.10W willi! /.(lcInle Z O15CIi1 pmcdiuioItm 2. IImloW:enii OmaL WZOtW Li:1IOWy okre.IonymIi W lii]I!eJ5Ze SIWL.

3. (.euy I31LIS7.1l Ire pod Inc \y\ liczone w zaoNrIIl.lIcnlti (II) (I\yOcil mlU5C 1)0 przeemko (ztsula zllL,kriglelliil

poDlej i,ulczy końuowke )OI1UIIIIL. l)0YźUJ j rowne S liilezy ZIII”kilIlIIie W gLirc).

4. (cna oILrmy W 11)11 WC wyr;IzonII W ikilyeli ptilkch (li N).

5. Jeżeli W poslLpow”;In W zli>żona bedzie oferta. kiorej wybor prowadzi lin do powsianma U 7afllWIjllCLtW

obowmazkn jx”daukowego zgodllic I firZepis1Iflii O podatku od towarów i usiuug, ZluuIlawiajlIcy W celu oCclIy

takiej oferty doliczy do priCdstlIWiOflCj w niej ceny podatek otl towarów i ultig, kiory iiiialhy OhtIWIlj/Ck

rozliczyć ;c)dnIe z tymi przepIsIlmIlI. W takim przypadku Wykonawca, skladajac ś,Ibte, jest zobligowany

poinformować znniawutjiccgo, ze wybór jego oferty b”,dzic plowlIdzic do powstania LI zamawhljpccgo

ohowiazku podał kowcgo, wskazujlie nIl/we rodzaj towani, którego dostawa hcdzie prowadzić do jego

powstania. oraz wskazujac kii wartosć bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zaniawi;ij;pcy będzie się kierowal przy wyborze okrty, wraz z podaniem

w;t tych kryteriów i sposobu oceiiy ofert.

/i olerte iijkorzystiiiejsri zostanIe Uznana otcila z;IwIerzmjlIca wijkorzytniejszy bIlans punktow

w k ryi cnach:

- Cena (Co)- 60 „X.

— Cwarancja ((.4— 10 1”,

- Serwis (c”s) —
15

— Ternuin realizacji zamówienia (Co — 15

2. Opis krylermów ocen oicrty.
I)o każdego z kryteriów zosiala pr”psana wilgi! okleslouIlI udzialcln pn>cen(owyilu.

!Immawiajlmcy ledzie ocen al cleinet ty olcrty odpowiadajace kryleriom, przy czym każde kryterium

podlegać hedzie ocenie punktowej opartej o poniżej podane nmsiidy puyznawamlia pLinklow.

Ogólna ocena oferty bedzie SuIflhl punktów lmzyskallych za poszcze9ll1c kryteria.

K = C+ C C+ (I

Sposób okrelcnia ceny:

A. ( cita — C— 60 „A.

!ama\yialaey ze u szystk cn Ionnularzy olcrlowycll pr/yi nie wartoc naj 11125/II LIN Y okrty jako e dl,

CeDr llIIdiOlCj I .ICrty.

l”tmnklacja za ucne otcfly ustalana jest w sposób ui;istepnjaey

cn

C —-—-——---- xJOO phi x60%
C

gdzie: („ eeua

( flImjIi lzs/11 cena

( ccm ia oJ ty bId mi uc/

B. (;>( — 10 „X hedzme limIlktnWaIlII W naslL-puIIe\ sposob

— co IlililliniC (i lliC,cC\ IItI dr I lodnIemnlm protokilu tcliioru — 10(1 pkt.

— co I1tjlIIn:eI :4 IlLesee\ (Itl tlflhii ji(IdaisIttVa proukoht t”dhoiu — 50 pkt.

— Co IliIjIIIIIiCj 12 ilesiecy tmd tlIiii j)od) 011” plotokolti LIullioflI — 0 pkt

9



ilość puii klów x I OZ

C. Serwis Cs 15 ° hedzie ptinktowany w nast%pti auy sposób:

— czas reakcji serwisowe W CiitUU 2 tliii iObOc/.YCI) — 100 pkt.

— czas retikri: hei\yISt)Wti 3—4 dw n)l)orzyą li — 50 pki.

— c/as rciikct serw: siwc, S dni rotiticzycii — 0 pkt

= ilość puit kić” w x 15%

P. „l”errnin realitacji z;iiiiówienia C,— 15 Wo bedzic puiiktowtni:i W nasteptijacy SJR)soh:

— ternin realizacji zaliRWicilia dii 04.10.20W r. 100 pkt.

— lenino realizacji zanlow:cnia do 25.l0.20l r. — .50 pkt.

— leili]m realiz.ticji zaiUOWiCflia do 15.1 l.20Ii r. — O pkt

C1 = ilość punktów x 15%

3. Punktacja przyznawana oUnom w poszczególnych kryteriach hedzk liczona z dok I:idnoscia tlo (lw(cli

ii iejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkoizysi niejsza olerLe.

4. Zarnawiaj:icy udzieli zamówienia Wykonawcy, ktorego oferta odpowiadać bedzie wszystk m wymaganiom
pmzedstawmonyiii W ustawie PZl”, oraz w SIWZ i ZOStilille oceiiionajako mi:mjkorzystniejsza w oparciu o podane
kryteria wyboru.

5 Jeżeli nie bcdzie można wybrać n:iikorzys(Iimejs7.ci okriy z uwagi na to, że dwie lob wiyce ulen przetlsiawi

taki sam bilans ccliv i innych kDteflów oceny ojcu, /.anlawiajacy spośród Iycli otul tliikona wyboru uleny

z ;iajnizszn cena. ic7eli zostana zlożutie uleny o takiej sanici cenie. za)l)awia(acy fle/Wie wykonawców.

którzy zloAli L ()ltiiy, do zb/tuja W lenni ue (lkie5l(inynl piZe/. /anlawiajacc(u okrt tlodatkcnyycli

X l\ . Informacje o formmlnościaclm. jakie pOwifln lI\ć dtipelnioiie po wyborze nfi-rtv w cclii zawarcia

mu mowy w sprawie zainówieiiia publicznego.

I. O.,oby rcprezeniuj;ice \k ykonawcc przy p(udpis\Wa nin iinioW\ powuuiiiy posiadać ze siulia dnktmnicniy
pot\%ierd/aice cli Lulilocowanie do lidpisailai imnloay. o ile UiulOcoWalie to lic betizie w-uikić
Z tioktimentow zabaezonycli dii uleny.

2. W przypadku wyboru uleny i,lozonej lir/cz ykon:i cow wspolnie (lbiewibac\ cli sic o ndz clenie
zaiiulwienia Zaniawiiiacy mole żądać przed z.mwarcicnu umowy przedstawietna [linowy rcgulupiccj
wspolprace lych \k ykonawców. Linowa taka winna określać strony umowy. ccl dzialania, sposob
wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiediialnoc za

wykonanie zamntiwienia, oznaczenie ciastu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedniiotu
zamilwieilia, cwannieji I rekujnui), wykluczenie niozliwości wypowiedzenia uillnwy konsorcjum przez

kiórcgokolwiek z jego c”ilonków do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie umowy nastapi wg wzoru Zanuawiajacego.

XV. Wy magaul iti dol C7.iI CC Z buzpieczeuu ma należytego wykon ania mu mowy.

/.ama\\ iajacy nie wyin:ie,i W liesieiuia z.ibezp:eezeiii;u ujalezytego wykniuauiia uiilnWy.

XVI. Istotne tlli stroii pnstauuiuwiyriia. kltire zaistaima wprowadzone dii treści zaw ierailcj umuiluw) W %pniniie

/.:IuulOWieilia publicznego. tiuńluie warunki 111110W) tillio Wzor UfllOWy. jeżeli Zani;iwiający Wylilaga

od Wykonawcy, aby zawari Z nilu uunowu 1% sprawie zauiiowieuiia publicznego im takich warunkach.

\Vzir tiifl{1W%”. stanowi Zalac”,miik ur (1(1(1 SIW!.
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XVII. Pouczenie o rodkacIt ochrony prawnej.

kiżtIciitti Wyk()ita\Ycy, tik2e IltIeilIu po<Ititioton I. e7eli ma lub mial interes w nzyskaniu (laneno
zii1i(Yiefli3 iti.LZ poniosi lub noże IlOnILnic szkotle w wyiuktt iruszenia przez Z:tiu wi;iiicego przepisow

ustawy „Li” przysIugLa itttIki ochrony ij przewalzine w dziale VI tist1W3 „Zł” ik dla IiusWPowiti
kwoty okreslonet W przepisach wykonawczych wydanych nit podstaw icut. I ust. N iistaw I”LI”.

2. Xrotlki ochrony pr.twnLi wobLe oioszeait i> Zdflht)wiLitiIi Oraz Sl\\ Z pIYY5III (JiI rowitiez or ut zadom
ta lisic, o ktorcj iitowi wart. 154 pkt S ustawy IZ1”.

XVIII. Klauzula ifli”Orltt:IC%iIia dotyczci pt7e(wIrzanit (I:tnycIi osobowych

Zgodnie z in. 13 ust. I i 2 rozporzadzenia I”arlaineniu I oropejskieco Rady (Ul) 20l6/679 z dnia 27

kwietnia 20 16 r. w sprawie ochrony osob hzycznycli W zwttzku z przelwarz.tniem danych osobowych w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenEa dyrektywy” 9516/W I (ogolne rtwporzadzenie

1) ochronIe danych) (Dz. L”rz. LI L hi 04.0520I6. str. 1), dalej .RODO”, inionnuje. ze:

I ) administraiorcin I”int/I”atiit danych osobowych jest Sicc Iiadtwcza Luktsewicz — Instytut Wlókietmnictwa

z siedziba w Lodzi, ul. I Irzezińska 5/15

2) koniaki z inspektorem ochrony danych jest mo/Ii wy pod adresem iod(uiw.Iodz.pI

3) I”ani/I”ana dane osobowe przetwarzane beda na podst wie art. 6 ust. I lit. b), c) RUDO w celu zWiuzanym

z postepowatliem o udzielenie zamówienia publicznego KF/Zl”—236— IV/IQ

lub w i.wi!zku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawie art. 6 tist. 1 lit. 1);

4) odbiorcami I”ani/l”ana danych osobowych bdm osoby lub podmioty, którym udtisiepniona zostanie

dokumentacja postepowan ia w oparciu ° art. 8 oraz ifl. 96 ust. 3 ustawy z dnia 21) stycznia 2004 r.

Prawo zamowieit publicznych (Dz. tJ. z 20i7 i”. poz. 1579 I 2018),

5) Pani/Pana dane osobowe betla przechowywane. „godnte z art 97 tist. I ustawy „R przez okies 4 lat od

dnia zakończenia nostepowania O udzielenie ?atnowtenit. t jeżeli c/;t trwania uInn\y przckntc”a 4 lata.

okres przccltowywinia ohejitw e cIily c/ds trwni hi Lin IOWV lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes

adin nistratoti.

6) ohow hizek pukinht przez l”init1l”uti tlanych osobowych bezposretlnio lktni:”I”ana tlotyczac ch jest

UyI1H)WeIU LiSta%owyln okresl(”tl\ili w przepisach ustawy I”,o zwiazanytn z ndziilcni waostepowaniu O

udzielenie zamów cm” Ea publ tc,ttec(): konsckw cneje niepodanili okreslonych danych wynikaia V uĄILU Y

7) w odnicstcnht do Pani i”ani dami\clt (iad)owycll decyzje nie hed:, pnLlejntowine W sposob

zllulottyttyzowlttl\ si,isttwittie do tri. 22 RUDO:

8) posida l”nim 1

na podstawie art. 15 KODO prawo tlostcpu tio danych osobowych Pani !l”ani (lotyc/:iLycl];

— na podstawie art Iti RUDO prawo (li) sprostowntta „ani/Pana danych osobowych

— na podstawie art. 18 RUDO prawo zadania od adniinistratora ograniczenia przetwarzania danych

osobowych z zastrzezeniem przypadków, o których nowa w art. IN ust. 2 R( )L)O;

prawo (10 wniesienia skary i do I”re,isa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna I „anii”an, ze

przetwarzanie danych osobowych PaniI”ana dotyczicych narusza przepisy RUI)( );

2. jednoczesne Sieć Badawcza Itikasiewicz — Instytut Wlokiennictwa przyponinta O c}a/IIcynl na Ptni.I”inmu

t,btiwinzktt mnlbrriticyjnyni w trkajacynt / atl. 14 R( )I )O wygede:ti osób tizycinycli. których tlane przekazane

„t,stafli Zaimiaw :ajaceintt w iwum,ktt z ptowdiini in postepowaitietn i kmore Zaiitiiwiaimy posredmii pozysk

id \yykOttItwey hotaceao LtLi,Iit w potenowtnilm. elb „a ze „mit /Ht(”SOV,stie LO iintlt”liej ieLlttO z \l:te,ea. O

ktoryclt inowt W att. — List. S KODO.

XIX. Lista zalaczników.

\\„„niet1otte til/t”] ztI:tc/n!ki —tatniw a iniet”:iit1:t c/esc Speetc Istot”tyclt Wtrtt kow Z:it1ttw ett.t.

10



ZiIacziik nr I — \yznr huniulirza olcriy
2. Zalacznik nr A Okrowww parametry ttclinieziw
L /nI;icznjk ir 2 Wini owkidczcihi O w;iri,nków udzialu w lustepowaniu

4. ZaI;icznik iw 3 Wzór Owflldczcilid O brakti poi I.iw do wykluczenia
5. /abuziiik nr 4 Inlnrnuice hi Icniat erLlpy kipi ilowu
6. Lilicznik ur — Wykaz wykouiauuyuli dust;tu

ulicznik nr 6 — I”ro1ekt umowy

nowy

„lta ?
Osoba priyolowu icatecyIikacit kierownik Zniuw”ajacen

11



Z.Ihlc,nk ii I do II” Z[”—23(—Ib11)

I”ieczuć ()!ercnla

OI”II(I”A

\Y pDi%.”Ilo\yarIiLl O iidieIeiut /aIIIL)WILl1J,l W I!”VI)111 pIzctr.w liico?LraIuczoneo II \yarIiIL”l

neJ”T7ckI.Iuzi;;IcL1 \y)r;IyI)n;I \y „Ioiycli l”I)\yflI)W1IIO.LI kyiiI I)klL”lOIflcII hI OLIShI\YIC art. Ii tisi. X tisI.I\ky „LF
hi I”rzyrtcI (10 WYiltflciaI]i;I oporu ciejIIiie() i oporu pnry W(ldIItj wyrohol% nłńk,eiiiiiczycji w wyiii:i;iii

normy ł”.N—LN 150 11092:2013—II

N :Izw;I i ad res oferen ta:

lir kiksu Nr lei t—nhIiI

Zaniawiajacy: In”Iytut Włók ieniitctwa. ul. flriezinska /I 5. >1—I Ol Lt”d.

()Ieititmy I”rzyrzd do W znaczinia oporu ciepliieo I opurn pary wodnej wyrobow wlokienniczyeh w
wyni:iah normy I”N—FN ISO 11092:2014—II zrud,iie x wyniae:in;aIli pccyl,kitej, .siolitych winiak iW

!IIi)\%iCJIĘI 11.1 iiiISItI)U)iICYCII WII1OIkiICIL

(cliii O cny:

1

8k
T

(calkO\4LI II1(IĆ hali w i”LN)
I”rotIliueIiI, migIel

2. ()temujeniy temiiiiii realizaep LIII (II]i

3. Olcniienmy wamiiiiCjt miii okrch miI—ey

1. ()ttnmjeniy erwk w citgl diii

7. Osyi;uIcyainy Je zariiicrzariiyt luc zanhicrzaiii\ pc)wiemtye IeiLIi/.itcjt” nait”pujacycIi cieici zaiimówicmiiii

)OdwykflIiaW cclii (n/tj oIn”/ne .hreś//ć)

.

(te!ui ZiIIlI(l\VIeI1iit która Wyktiiu;iwta „:iiulieri;i NiI%Wa 1iodwykomiawey

6. !;ireieitrdlw:ille I1:[JAy\ I adrea ykolij\yu(j\y \yyS!cpUj:iCych wjit”i ile (W /\ p1cku Wykomuiwcciw W1Olliic

ukcc:ikicytii :1je (I udzielnie /aIUt.WieIuii)

7. ()„a; :iduiimn arc. Że W\ pclii:Ieiii ohow,iiki iułbrii;;icyjne arzewidziane W :irh 13 lub in. 14 rdh”nurzatIyeIIia

I”;irlauieiitti I tII(3IieisF.e:t) i I”t.ie\ ibl 1016h7° z dui:i 2 kwkin;i :OIi r. W spr.Iwme ()tIlioliy ismib

hA u,nye: W zwiizku z p:zelwiIr/Inie1l d:iiiycli o.obo\%uIi I w \\ IliMRifleho pr/epl\ Wti lak Ub

daiiyclm omiiy uchyleni;, J)TckIyW\ )I4h \\ E nohe,: „sili hyU7liyca. ati kWyLb dane I)1Iiliine lici(9UHC(IIII()

uli x)rc(irlIL) ioiykalciii w celu tiliica,iiii.i IC (I LICI/ICICIIJC IlIllicjS/e%I z;iIllowleIlla (lei! !aWa!cI;i i iCaIi/1iUji

tIuh(IW YO udzielenie ziiiiow,eiiia.

12



X. ALeeptiijeiiiy pio1ekt LIIuoyy (zihicziUk nr 6 do siwi) oraz warunki )e!,1ICIUn wiacIczeiiii okreIone Iresci

speeyłkc1i s(otiiych \yarunkuw itlUś.)\YICIIIiI.

„). W )7ypa(Ik II wyboru ii;isze j oferty, zobowi!zujeIHy sie do iiwarCia uiiiowy im okreio!lyeh w pro ekcie

UiflOVy \VirtlIlIUiCh, w niujstil I (erinillie wyznaczonym przez Zaii iwiiijaceĘo.

Zalauniikain (Hi niej s/Lj()IcriLs;

2

4

liiCjCO%Y(iU cIiia Fodpiy (1501) U1)flL\%”nIOiiYCh

(l( ) re2rc/.enlauji \Vykoiiawu\

Oftrit 11101c II %pl)r,;tOt0hII 0.1 Irniui;,-,:Irb pr,ye(Iillw:IIIyLiI priez W ylś,jn:twrt. lecz w fnrn,ir %IIeIni:IJ:!cti WYIII(!, ljJccYliLlLjI.

\:Iież\ (ll,litC/ fl%fl %ILir til:irniiki fl IH;IuIliI W %1weyflh:rji.
W rzyputhn zdy „;Ii:!c,,IIk lur duI%cn uhnlI:lwc. „i;ilc,y llapi%ać 1:1 lilii .„flie IlIlhr,y

13



Z;ilacinik nr IA do siw/ KI7Zl”—23(i—lWl

Olimw;ine pannnetry techniczne

Oferu je uw fab ryci lii C flOWY P l7yrząd (10 W7Il 3C72 II III O 0ni ciepl ii C2() i 4) ponU P3V W0(I Ud

wyrobów włnkkunic,ycli w wyniaiań normy PN—FN ISO 11092:2014—11

()wiadez;iiiiy, ze ikccpliijciiiy w calosia wszystkie warnnk zawarte w Specyti kaej ktoinyeh W;irtinkow
Zainoy ieni.

SKLADA M Y OFIkTĘ na wykonanie przednuoln yiluowiel)ia w zakresie okreslonyiu w Spccyrkau Isioinych

Warunków /_ii lnieni;i. ZO(In,e z ()pISLalI przc(lnlioIu iIIIWW1CJiiiI i wzorem Umowy, hi TlIiLiMjncy1 li
w; ru nk cl

* Wykoniiwu;i wypelnia kolumne ..l”;ir;iiiielry I)Ierowai)e”, nie wypełnienie kolumny przez Wykonawce

skutkować hedzic ndrzLiccnieiil uleny.
* bJespełnienie J”arametrow wylnaĘanyelr skutkować bidzie odrzuceniem oferty.

E . Parametn otcl(iwa,ic
Wynizuune niiniiiialne parametr przyrzadu do

- ly3”ZfliICZiIfli II oporu cieIiIIlcO I oporu pan wulci nej

wyrobów włokwnnwzyc Ii -

I>rł\iJid ( uklad ;cspolu płyty pnlill;iruwcl ) ii kons(rukc
ciui(IzIi\iajaccj wsiawierne (10 komory klnria(ycziiej_ W

kit li;i \YypOs;IZOilC c.%t l;tboiiioriuia Sieci Badawczej

I .iik;iiewicz IIl%iylulu Włókieniiiutwa.
Kanionu kliitiatyczii,i Sieci (ind ue/ej Luka,.iewicz liilyiutu

I I
\lokjenniciw;u po indii nucslrieii robocza szerokose o

• I cm x ełebtikose oS ciii w sokoić ł 0 ciii.

Obudowa sciali koiiiutry iinioiIiu hi wyprowadzenie kabli
(a)jc(riolLk ponli;ro3c pniyrzdn uiniieszc,;niycii na
zewnurz komon.

Koiuoci kliitiiyczn;i zapew9Ua di,kłacinosc praiuetrow

JJMn\acir/;r ieinper;iinra ±01 K wilelno.ćwzeledna3

Pr/\I/;Id zhtkItnk;iiiy Z ndj)O%yie(liUej nieIJl(I\yej por wiiicj

plyiy ponllanuayri O yyilli;ir;teł) co n;iinihei 0 x Cii] Z

iYol;lUiii zapey1i;iI;Ic;i. „C uicpIo (iu)pru)u;l(lzuile do p!yly

jlol1l:iizO\Yej przciiik;i pi7e/ I liiiii JirOlkt” j)ti(lUi;i j)Oiliiiifli.

(2njillk lcnipur;ilIir\ plyiy poiii;uniiycj jn\\iiieii

tiIrJ\lny\y;ie siała lcniper;uiurc pI\I 7 (lOkł;u(lnO\CJii ± 01 K.
„ujnik iowi illOli I)\”t \yzoreo%”;.ny W ikredylow iiiyiii

lnhnr;norinin \iZore[liiicylii i dostiiriziuiy z ceniik;iitin

wzorcowa iliii.

1.2 j WIiciwosci pocace jilyLy powi nen ziipcwin;ie odpowiedni

syslcni yhioiriiki Z wtHl;i loLkzoliy Z zejiol;iini jilyty

cieplej. I )ost;ire,ani iod;i do powierzchni p[yt\ loiui;ir\\)ej

jiowiini we jioderi•in;i (10 w\ ihic;ilicj lciliper;[tiir\ plyiy
I”rzy wyjn•ie;ainti OPOOI i;ir wodnej ioi1w (Uwicia ił Lii

pownu Iiye pokr\ in nieinhiiiii prłeIlus?L/;Lłacii parc

\yOd!ia i lic pr!cjnlszcztjitc;i wody.

l”rttlkose przcplywii I:uiiiiii;irneeo sirwflieina powietrza

iliierł.oii;t \V odlLUI(isCi 15 nim litwy/ej 1111Y pomniowej,
iiiitl siodkicti goI 11)/i W tcniperaiur/e 2(YC, powmna
wyiinscIiu/s±O.02 ni . (iujiikpnwiiiicii lisć -

14



— Lciaw IN.. t uplow;iIllt)wlicll) Ici[ijacyiii I3I iiit,iiiku,
Pr1cRi11b\Y %rn%lL (I Windny

( liiioWe 11)t)iILIIy tli) wyLi)actani;L:

— Rt:, oporu clcpinc1() W yakrcsie tul ( 0,00! di 2,0) n”K!W
—

I Ipom pa 7 W/I (l Tlij \y zak rcIu od
1,0 (IŁ) 1000) ni „a/W

— i. wk.iżniha pricIIILLnIa par) w(l(ąllcj,

— \Yd przLpiizc71lno%Ui Pa1)” WO tncj. g / Ii „godz Pa

\\lzLIaII;acI Lillilli Ą,,rIt,1cI I)aItIlIc1rtI I{, i t(
2.3 wyki tIy”WiIIlld poiniarow

2 .4Arclnwizacja wyników jii IIIIJJI 4w

-

2.5 — Mitu iwość tworzenia i drukln%Iiwl iaiiych aporlow

.

Komputer do Ntcr wallia IJrcy jirzyriadu uraz do

__________reje%traeji

i przctwarż;iniadan_ —

3.1 I yp kt lnpticra— pr/cll(1JI\ Iapop+mysz ktnnpuicroU

\SkI!l ilit[;ii\,ifl \\iiitlt)ws 0 PftlIcS[Łtlial 64 biŁ tuli
3.2 rówiiowaiiiy iiiiiil,t!owiy yIciii opciacyny inc

—

— .I_y\11)3,iacy akyyi/lcJi zŁpoT1lOci Icicibnu lub Inlcrnciti

3.3 Wcr1ajc,\kowa-%\ %iciiiu operacyjnego - jęikjiokk

3.4 Pi2ckaina ekranu laptopa — minimum I 5,6” - —

3.5 Paiiycć R ĄM niiinintini 8 (

_____________________

—

3.6 Dysk taidy— flIlilununa 256 UB SSD

iu:nirnum 2300M!17. „ i:iicl (Luc h lub pioccor

x Ióflfli)W;l/Ilcj Wy(liljlH)CI Uil1O/.IiWiajUU\”

wyniku co li;j1innic 12000 puiiklow W Iecuc

zai)1iczCti tn m na Irt1i1lc htp cpuhcnc hunirk. 0CL.

3LLK aria :c WitW btii „ua uj -. I („

3.t I J Karta %icciwa be, pruc\w)tItlUiI whjdŁ/uiinl wb,aae \ 1

I”r;yrziiil Iiiliryu,iiic litWY I. trwale tu,uiiw,uiiyuii /utLkicll1 ( I

(lILI/ !i(i\lilttiIjiLC\ Ccu1\ kii(l —

4.2 IIoilŁikcjL tlh%ltl! Ule/ku poIkiiii —

I )otawca dtlait/Y pieL na mc .5cc Ico pracy cci

IbkiIiL\yc/cj Łtikaic\yicz ll1\ŁytuUi i(1kiCulu1iCIWI ()liIZ

/ape\LulI (IOk(luliLi)it jeet) n3taIacii \y kluuillIze klimalyczuicj

Sieci I huLL\yCICI LukLi3iewjcz ulNtytu(tl Wiók cno dwa (Ira,,

(_1(ik(1IIL[ )icrlk”2cgIitIrIiciltuInicT1ua —

1)oslawca /lI1cUIlt JkoleILuc W \kyIIŁiiirze ci) ulajulniej S

godz. dla 4 wylyp uwilllyd! I pricoyuiikow pr/c/i

wzott(IWillly W ikrciiywwtnyiii IaIioritoriuin wzorcujacyili

dostarczony z certy! ikiIem wzoreon jUlia.

l”ryyrz:uI 1OVVII11CI1 III)h)/li\yiilĆ \yykorly\yilluc polliŁró%y tiki
prtthck \yyrohu 1) /irtll)Osci tio 00 inni.

Malcriiul \Y/OC()W (li) ..pI;Iwti/.cil wktuiii puyrządu —

I 1
niueriil o w7orcowylu) opili/i cut”plnyiu z certytikatem

\VZOIcOWiluli;l.

2.1

11

r

3? Liczba złacz USB —minimum 3

4

4.!

4.3

L
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ZiŁicznik u 2 do k\”. IFZP—23h—[; l

piccząrLi nuy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(m/ojscowDc), dnia r.

(podp;s)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, ze w celu wykazania spełn?ania warunków udziału w postępowaniu, określonych

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych

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

w następujacym zakresie

(wshizac /)O(if7?/Ot / okrshr )rfpow;Rdni zakres rfla wskazanr;o podrn;atu).

(rn;ejscuwosc), dnia r.

()Odi);S)

17



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowosc), dnia r.

(podn)
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Zalacznik iw 3do siwe KLZI”—236—IO;l<)

picczI ka l riuy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

I. Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

(m”ejsĆ:owwc). dnia r.

(no dpis)

Oświadczam. że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na

podstawie art ustawy Pzp (podat: mającą zasJć)sQwanjc podstawę wykluczenia sposn)d wymion/olweb W

art. 24 ust. I pkt 13-14, (8-23 ustawy Pip). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

(miejseowost:), dnia r.

(podpis)



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA;

Oświadczam 1e w stosunku do nastepującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.

(podać pelną nazwy/finny, a(ln”s, a (alce w zaleznosci od podmiotu NIP/PESEL. KRS/CEjDG, nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mm)scnwosć.), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następujqcegolych podmiotultów, będącego/ych

podwykonawcątami (podać

pelnq nazwę/firmę, adres, a (alce w zaiezności od podmiotu: NIP/PESEL, KPS/cEiDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowośc). dnia

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(Iniejsoowosu,), dnia r.

(podpis)
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ZaIicziiik nr 4 do siwi. lI Ll”—13(i—I”i]”

ieciaiki rl]1y

OŚW I A I)CZ I N ir:

— oWla(kzamy Je nit iiiIeźyniy (10 wupy bapiLiiłowu1, o której IU0\I wart 24 ust. I pki 21 ti.t;iwy I”LIWI”

L;imówieii I”uN cynycL (I )y. U. z 2015 r. poz. 2 I 64 ze zm.). I. XV rozumieniu USIaWy / dnia Ib Iuie,o 2007 i. o

och,oojc konkurentj I i bousuiiwn!ow Dz. L. ź 20 J 5 r., poz. I

— oSwflidcii[tlly, /C nulcżyrny (10 ((4 saine irupy kapiLII()WeR (I k(t)lCI I10WiI W in. 24 lISI. I Pkt 23 LIttWy I”iaWu

J3mOWieIl I1UbIIc/nyUII. li. W rozunhicniu usLI\%y J diiia Ib IuIeLo 2007 F. o ochronie konkurencji i Lonsumenww
(I )z. U. z „iii 5 .„ po,. I 84), co podmioty wym ICiiOIiC Mln iic ( natc”y podać nazwy I adresy siedzib)t

r .

____________________

L

poepis osoby Ufl()WJiflIOfltj (10

repeZe!1to\X aiUa XyYktIIIaU”ey

*
— 1UCOIIJMI\4 ItlIllic .kiL Je
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Zalucznik nr 5 dc iwz KPzt”—1:;6— lo/Iv

\Yykaz wykonanyci clostiw

T
t )oku liC! a

Wn losu brn (to -

Przudm ol dostawy Data wykonani Od ba wen )otw I erdznj wy
dostawy w A

wiłc2ytc wykonanie

I I

__________ ___________

Do każdej dostawy wyniienioiiej w wykazie należy dołączyć dowody określające, czy dostawy te zostały
wykonane iy sposób należyty

(mhjscoiioŚćj, dnia C.

(;nuij/s)

22



z”alicznik nr O oo .. uz Kr!Z—13o—l””;

Umowa lir KFIZP 237-19/l 9

Zawarli \V (lilio . r. W WyIIILU )oHepowania 1) U(IZiClCflIt Laifl()\\ LI1Ul )OI)Iie/neto na Przyrząd

ib %VYI,lIlCta))ia 1)1)0(11 ciepine1o i oporu pan” WI)iIiiLj WYrI)I)ńW %YIókieilI)iCiycll %V w3”fl)aWIfI 11011113 l”N—

IN ISO I I02:20I4—I I. y::kuiciiuiuo \yYlorUifl li/Cz LiiliI\Yi1j.1CCO oniy \kykon\ycy. W IYL pr.etigLI

n;e(,laic(It_t!(, O \y,irtOsC; I!:el)rzeknic/aiacet il”wllow:Irti)sC: kwot ikrc\Ioilycll na )iKII,iU”:e nIt. I I tI(. X

Usl;iUy Z (1113 •„) stycznia 2004 r. Prawo zililowiti: pnblicznyh (P/.I”) (tj. Dz. Ł. z ::or r., piz. 1570 ).

poni

Sieć Badawcza LU KASI EW 1Cl — Intyttit Włókiennictwa, ilty(utein badawczym z siedy iIx W Łodzi (adres:

92—103 Łódź, ni. Srzczińska 5/15) wpisanym do rejestru przudsiehiorców prowadzoiieo przez. Sad Relonowy dla

l.tidyi-Sródmieścia w Łodzi XX Wydzial Gospodarczy KRS pod nnmerem: 0000043804. NIP: I”L:724-000-06-

64, Rcon: 000050239

zwanym dalej „Zanuiwiajiicym”, reprezentowanym przez:

I ) dr nz. Tomasza Czijkowskietio — Dyrektora

2) lngr I Inline l”aszkiewicz — ( łóWllCLW Ksiegoweo

z siedziba w NIP

zwanym/a dalej „„Wykomiawca”, reprezentowanym!a przez:

1)

2)

*1

I.:nR,Ua LiU/11etI111t %„ynik postt) yania (i:xLrte() (I pr/.epiy trt. .„) Ii..t31.k\” I”rauo „%IIiIOU”itII ptmhlieiii3cIi J tlii;:i

29 „tyuznnt 001 r. ( up.z..), iiioea ktorezo w oniomio Wyk oila\% cc.

I”I7edliiioteni 11101 wy jest Przyrzad (10 wylliaczatiia oporu cieplitco i oporu pary wodnej wyrobów

u lókienn iczyeb w wyniiań normy l”N—EN ISo II 092;2014— II JtidnlC Z wyniowlilil zawaltyiii W

peeyflkitji islilnyeb u;inlnk,\y z11lu)\IILni;l oraz literek.

2. \\yktinawca instaluje (k)st:ircz1iiie urzad)cilIe W iiiejscu wsk,,iaiiyiu tirze! !:tliilwn.Iacewl. W buduiku przy

ul Brzezińkiej 515 w Łodzi. dokonuje lewi pieflys/cwi urlIciioIliIeilI:I oraz przepiowadza szkolenie

nn,cownikow ZzulnawiajaceĘo w zakresie obstaw i eksploai,icji tirz;,dzen;a W wmEarzc 8 wslzin (lIn 4 osoli.

Szkolen R hiLla /t)st:iU LIlII ertlztiimc i:idcul WCIO.

J. \\ykonanca I%t:l/. Z urz:tdieniein ćJ<)sI;licza jtO iiitiuktje (iI)SII1UI Ii ezykti polski ii oraz iiistruktje HI II” W

jt.zyku P0ISLII1I UPIł lOlit tłiikuiiienty Iyyniawihle ułiarakterystyka przedmiotu zamowienil.

4. Wykoiutwca ynhtnyiazaje Sic 51iłI]lĆ WutdUjellie bcdtee plJti.tnIl(ilelIi tililowy W ternilnle (II)

ott za\yareut uIlai\yy.

3
I. iio:iy ust:il:ita. że ccii;: li:luIw\ jest Cliaflcii.[ IlartIlse brt:i:o:

(slIl\ nie ) z, ieri,:R 1

2. łapko:: i:ist;in tło 30 dni od dnia W\ l:i% cOli, Lkliiry. nit Lwi wsk:iz:i,c na hikt,irzc.
1. k,ktu,r\ ulowi być pizesykiite \ trinie elektronie/ile! 1:1 adres e—maił etikiiiryw iw.Iodz.pl

4. Zaniawiajacy (uWiitIe/Zt, że est ilatnikieni litidatko od lowartiw i tisiuw tipriiwnioiiy in (III odbioru faktur)

E
5. P1115 tywii protokół odbioru zrealizowarierro swi;idczemii unmwrierro jest podstawa do wystawieiitit hikiury

1, Z,tiii;iyiajaey ookoii;t piotokolirnerro ticiiit,r,i ritk/\eJ() \yyko:i.i;i:,i irzejirijtlltl z:rri:owirn.
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2. Odbiór zosL Ue dOkOi)iiily koinisyjiiie i stwierdzony protokolein zdawczo—odbiorczym.

I \Vykonayca udzieLi aizimwIi na okres . mii—ey na przedmiot zilmnowlenia. Zainawiajucy nie poliosi
z.ttliiych kosztow zwmiizamiych z iirawanhi gwar,incyjilyini. („z,ts trwania gwiir.iTIcji wydltizuiy est
automuittycziue O ilość dni kilendimyowych, które uplynit otl tlmut zgloszenit wady do dnia jej skutecznego

Li S Ufl cci
2. Wykonawca nipewiliii reakcje serwisowp W cz.tsie (liii roboczych od noiliemilti 7.3losz.etllii Wady

przez Ztmiiiwiiiaueuo W orinie titksowe lub droga elektroniczna. Wada musi zostać tmsuiijct:i W ciiiju 21 (1111
od dnia jej zĄloszefilit. Zijdamije tlstmoicciit wady przesiane droi; ltksowa lub elektninieziii. Zitiimiiwiajicy
iuez.wlticziite l)OtWier(Izi przesylaiic R WykOlitl\ey liii liSillie W 01111W listu poleconeeo. W przypadku, gdy
wadi ni<. noze zostac usunieta W terminie 21 (bil od dnia zeloszeniit Wykonawca zapluci kare umownii
okmeślonii w 6 ust. lit. e).

3. Wykonawca zapewmi ni odpat 03” Serwis pogwarancyjtiy w okresie 10 kij od tlmiia t4łyWu wużnoci LidzielOilej
<.LWiiritlleii.

4. Wykonawca zapewitia dostepność c,cśei ziimn iennyeb niinimiiiini 10 lat od daty sprzeday.
5. Wykonawca ponosi odpowiedziaInoc ni dziakin e osób trzecich, którym powierzy wykonanie dostawy (eap/

uli rosli 117W uszu II!” li” nn”padk tu .ec ty ;yykoizuii”ci 7 II/i /2Cl 191±, 11” ii/i tcii :uyz łUn! / ?Ol1”!Ć TCfl! C UIIH) %i”ICI I ki

jiodit”ykoiiaitć oni).
(1

I . Za niewykoilitn le lub nienależyte Wykonanie UI1IOW3” WykOf]awct /iipItCi kti3 UIflOWIIC W wysokości
a) za odstapieitie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości lb % wartoci umowy brutto określonej w

3 ust. I umowy.
b) za opóźnienie w realizacji zobowia,ania umownego (zgodo ie z 2 pkt 4) 0,5 % wartości u WOW3” brutto

okreonej w 3 List. I umowy. za każdy dzień opóżn etna, ue wiecej ni? I 5 % wartoci umowy brutto
określonej w 3 ust. I milowy.

c) za opóźnienie w usuniycitt wady (zgodnie z 5 pkt 2) 0,5 % wartości umowy brutto określonej w 3
ust. I umowy, za każdy dzień opo!nielua, nie wiecej niż 15 % wartości umiowy brutto określonej w * 3
ust. I umowy.

2. Zastrzeżone kary umowne nie wylaeza,a odpowiedzialności Wykonawcy una zasadach ogolnycli, ieżeli
wysokość szkody spowodowniej mlaru.s/eiliemtu posŁanowień nuiiownyc}i przekroczy wysokosu zastrzeżonej
k i r3: Uli 1<. Iwil ej

*7
I)o oniitwiuna spraw zwmizanych i. realizacja nnnejszej uintuny upowitźmlia sic: ze sirony Zamiitwiajaceeo

tel iw taksu
e—mail ze strony Wykonawcy

tel nr kiksu
c— mail

2. /.mniaima inkwmn;icji \yyniieniotiyeh \V niniejszym iu;tgrale wynuasa pisemneso powiadomienia przekazanego
st rome.

I. Wszelkie zmiany nimtiejsiej umowy wytulagaja toriny pisenlmwj pod rygorem mlicwazulości.
2 Strony pmyewidtiii iuożliwosc dokoutywania lian w tnllowte. /.inianua uiilo”4yy dopuszczalna bydzie w

granicach \yyznaezouuyclu przepisani PZl”, w tym anykul 144 ust. I „LP oraz określonych w ilitUt,jszej

tj nin wie.

3. Ewentualne spory wynikajace z uuiniejszei umowy ozstrzyea Sad miejsca siedziby liistyttittm W lókiennictwa.
4. W sprawach nie uregulowanych postnutn1enianni niniejszej umowy intija zastosowanie Przepisy tusItwy

Prawo Zinl1o\ leni ptibhc”nychi i kodeksu cywilniego.

* L)

1. l.Jul10\k”t olitiwiiztije <itl unia podpisaniii.
2. l1niowa zulstala spotzadzomna n trzech egzemnpllnz cbjedni3ini tllt Wykonawcy i tiwi dla Zaunl\yi}ncego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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