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SIEĆ B A D A W C Z A %AI Instytut hAż9O2oŁ U KAS I E W I Cz I WY Włókiennictwa I VVius
I. Naiiya ([iriiiii) oriz adres flhiIllt%%IiIiacC1i)

Sieć lhidinycza LIIkaSic\YiCz liistyttii \\ i)kitnnicl\ya

ni. Rr;ciiisk:i 5/I S

103 L”dz, Pol ka

cl. :042 oI-t,3-I0I

taks. : 032 1,7Q-26-35

Rcciin: 1)00050239

VAT U I i”L 724—000—06—M

Godziny pracy: od l)oned”riIkii do pi4tku, od 7,31) do 15.30.

Ii. „tryb Ii(lziclCIIi;I zttl]ló%1ieIIiti.

I NIIIICISŹL postcpowiiiiie prowadzone jest w trybie fu/etarĘlI flIeOIfliflICZOIlCW) lii podStawie art.3”) i nast.
ustawy z dnia 29 styczn!.i 2004 r. I”laWO ZallióWleli PtIblICzilycI). zwanej tIaIC( ..Ustawi l”Zl”” oraz aktów
wykonawczych wytlaiiyclt na jej podstawIe.

2. W zakresie nie1IreLJ Iiiwaitym Ii niejsza Specyi ikacja istotnych Warunków Zamówienia. zwana dalej „SIWZ””,
7astosowail IŁ” InaIa przepisy ustawy ZI

3. Wzirtosc zamowicni:i nie przekr;icza itwnow:irtoe i kwoty okreslonci W przepisach wykonawczych
wyd inwit na podistiwIc in. I I ust. 8 ustawy „Li”.

III. Opis przed miotu Za WOWi”fl ja.

1. Przedmiotem zIrn wit:nia jest dostawi stanowiska do badań właściwości akustycznych wy rohńw
wiń kien II iczych.
I”odsttiwowe wytuawm iii konieczne dotyczace st:uiowiskt do badań właściwości iknstyczlwch wyrobow
WIt) kiciu i czyc h
[)ustzi\ya obejmuje tlosi:irczetne I lahryeznie mkiweo konipletiteco stanowiska ponliarowego
d,, wyznaczania paninwl nin ;tkustycznycli:
— Iizyeniy wspolczynn k pochłaniania dzn cku.

— mzolac\ Inose tkUNtVZihi,

- impedancja akustycz.mi.i

WmiLY. je ikOIeniei]i Z ob”4ui,

Systc;ii poiuianlwy rur itmpedancyinycim pozwiłaacy na w\ koniinie ionitnw zcodnie z normalni

PN—I N ISO 10534—2:20(fl, ASTM [1050 oraz ASTM I 2o1 w zakresie czsstothiwosci co najifluwj

50 Mx ÷ 6,4 kl iz sk hailtijary sic z nastepujacych elemnentow:
— rury inpedancyjne o sreihnicach 30mntn oraz I O0miu,

— żmud ho tkwieku,

— \yzluacfliacz,

— ucnerator,

— 4 nikrołony pomiarowe z przedwzmacniaczami 1,4”” spełitiajace wymacania I klasy dokladuości,
ze zł:iczanij SMii

— 4—kanałowy sysicin tkWJ\ 1i dan\eh_ ktoiy / O(31)OWlCdfliil) opn)ctamow totem spełii[a wymhzallia dla
micriika I kIay doklathIHeI (posiadtjacy Latu icidzen.e typu w kraju id] ). w 4 wejcm

pOilU:t!”OWe IINC. „m”az oi)wsrwnowwlie WnO(l!\yiiijace prezcnLje łiuierJtulyc:1 w,!ilośc!_

— kable mujkmołbmmwe 5MB. BN(” dłucokci (5) iii,i”nci l,mn.

— kali „m;itor aKlIsiyczIiy khisy dokadnose: l/r z taipiciLni I 4”,

— pnlikt k-alibricyi:ic.

— wyci n rK (to pn „bes.

— kcilkż wspierajace dla lu>iiych i kłacx:tsl\ ch iiiaicriałow,
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— obrecze nliiozliwiałące pnir parainetró\y akustycznych tkanin (Fabric holder — Uchwyt do tkanin

uluozliwilijacy pomIar wpolczyiuuka poclUiiiiiliilia tkanin).

Sreiłnica pióIxk. koitek, w ycinarek I obrcczy miro być ?AOiłflii Li siednica lur impcd;incyjnych.

Stiil(i\ykt) )t)XYII1IIt) lnu yyposizuine Xv sŁcjc rOhOc2i I IliOlii((llelil liSim laptopa r:iz

z opro;mitlo\taniti p(1Iuli;iIiXy(I—ami;Llit\cziiymii. tiluozIi\yiiIm:icyItt Xyyzruiczcmiie )arjnielrtl\y ;ikiistyczmmycli

z1PeXy111kłcY1U lliłIlWOsc prezeniowmna zmiemzoiiych \ymtosci W nonie eriiticz;wi

i iik)C!il\cZitij ol-at ekspoi d;imiycli. Dust:irczomii sticia mobocz;m z imnitoriln lub laptop (i\Yiflhi.i peliu nin.

DOtiIztC \.„I)1ai.tIiIii

O l\.imIili:tIrac)a spl;tim.i\yit sl3eInmilica zilectmte XyYlliaemnia imimdiceiti ipai;tmtiry badawczej (liii!

oprograinowalia poluarowego,

h) Posiadać „iinstilowany systenm operacyjny Windows IQ (i4—hit Prolessional,

c) Umożliwiać podłączenie do sieci LAN!lnternet poprzez zlacze lO-45 I Uternet.

Dopuszczi sit urządzenia rownowazne rozumiane jako urzadzenit wykonane przez dowolnych pnmducentów

przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów uzyt kowych

Zamawiajicy wynia”a aby wykonawca zapewnił serwis techniczny. wanlnciu oraz wraz z urzuizen iiiii

dostarczył dokuinemitacje techniczna. Wykonan ca zobowazany jest do przeszkolenia pnlcowniktw

/i in i XVI j LUL).

Wnruiiki gwarancji: Wykonawca udzieli co najinitiej (2—miesięcznej watancIl na przedmiot zimowiemili.

Warni ki serwisu: Wykonawca zapewni c;ns reakqi seiwisowel nie ulluższy niż J6 todzi Ii W dni robocze od

noinentu zsloszen ia wady

2. Wykonawca zobowiazany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy

stanowiacym Zalącznik nr 6 (bi IWZ.

3. Wspolny Słownik Zainówien CIV: 3 40 00 00—9 I”rzyrzdy do badania wiaściwosci fizycznych

4. Zamnawiajacy nie dopuszcza niciżliwosci składania ofert cześciow ych.

5. !imn4uwiaiacy nie dopuszcza miożliwości skludaria olLtl wariaiiumwych.

G. Lani.iwiajacy nie przewiduje inozliwosci udzielenie zlnmowiem o których mowa Xv itL. 67 tiai. I pkt 7.

IV. „[errnill wykoimania ź;mniówieimia.

w\mti.me;i re:mliz:tcj, zill)iI)WmeJiiit XX icninmlie 1 mie,ai,ce ud zmwmicia tiIflOX%)

V. Waruti ki udziału w postę1niwuiniu.

I. O udzielenie zamówienia lnom! ubieuić się ykonawcy którzy:

1) nie pod legiipL wyk uczeniu;

2) spełniajim warunki udziału w pOstcpoXXaniu dotyczące:

) kompetencji lub upmiiwnieh do prowadzenia okresloitej dniJilnosci ziwodo\Xej:

ł_aiiiiu i”.iacy nie smiwia warniku w tym zakresie

Li) sytutqi ekonomicznej lub finansowej:

Zmmnawiajacy lic stilwmiu wanmnku w tym zakreste

c) „doli (Isci tcclimiicznci lub zawodowci -

7ainiwiajacy uzna warunek za %peiiiony cieli wyko:tiuca kaze. że

w okresie ostatnich trzech lam prz upfyweni lcrimiintm kIadiniu oteit, a jeli okres prcmwidzenii

ilzialalnosci jest krotszy— w t\m okresie, wykonał nalezycie co najmniej jedna dostawe stllio%yiska

fJoflmiaro\yeo do wyznaczania p:LnmI]ietrów akustycznych o warttmsci mnininium 200 000 zł.

2. 7amnawiajacy noże, na każdym etapie posąpowaua. tiznać, że wykonawca nie posiada wyiuimanycłl zdolności,

jeżeli z,mimigalowanle zasobów technicznych łub zawndt>wych wykonawcy w inne pi7etlieXyzęcii

gosp(RIiireze wykonawcy noze ulice legai3”wmly wpływ na ri-iłiacjc zanumwienia.
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3. Wykśuuiwc;i li)(Iźc W cilti polwicrdtni spclriuini;i wiituik1w, ti k(óiych mowa VV iozd. V. 2) lii. 1—c
iiiiijyc1 Xl\k-ł „. siosci”.yiiycli syttiaektcli UIJł. „.4 tithiiiiciiiti iii) ktiiikiiIiici) łaIU()\Yiiflla. liii, c:iU c”tCI,
ioltilc LI ł(tolnt)Scilcil tccliTitczllycLi fuL za”.ytitlt,”.yycti tub sytuacji I ilisowci lub ckuiioiiticzitct tiin”.ich
IIK1IUIOILIW liićLI1LZIPC ud charakieni „rIfl l1e”A l!cjUc ch o Z nim io:,iinkow pi::wiych.

4. %;iiniiwi;ijacy cdniiczcnc iiuoImtI;e. ił ..stt)soi”.-iil syiiiauja o kiiirc I)ltflyii IV pkt 3 wysiapi I4\L,Ułllie W

p zy1i;iilkti kiedy:

I I Wykun;iwca. klui\ Pi)ICJi li łtlt)ln()ciilch lit) V1LL)Cii innych puiliniutu”.y udowodni zona”.”. ii!acelntl. „C

rclliniac zalnow” cni”. Ocilł:c dysnonowa,I nic;.ht dii”.-iii z,loIximi tych itidiinto”.y, IV s/CłCci)II1t)”Ci

prted”tiw::iic itiliii”.yiai,iiiic tyci tidmiolów dt” t,dd:inia nil do iIy”jiozyci niciIcdiiycli iastilio”.y ni
)t)Irzet)yt:ii!zauji „ii)iil\yli”iiI.

2) /aiil.i\yaC\ occnr czy ut!nsicpilianc wykiiii;twcy pr/cz 1111W )Ł)dilli()ly ziL,liiiici teclinjc,”iic ul”
zi4YUIIU\yC lut) cli sYiuiicia Uiiansowit kil) Ukt)il()Illic/n11, pozwalaja na wykazanie przez wykuniiwcc
spcliii:iiii:i tiiiiików UtI/liliti 4%” IOSICpO\yLiiiu lini/ iliadi, czy Ole zicliod,i wobec lecu
podiniuiu pudui”.yy wykluczuma. o ku,rycli iuowt „.y art. 24 ust. I pkt 12 23.

3 ) W t,tlniesicn itl tui wininkow doiycz:icycłi wykszLilcciii:i. kwal li kiej i z,inodow-ycli lub <loświadt”zeiiia,
wykonawcy moca polccac nI ldińTI)sci1Ict) iill)Ycli intli,iioluly csu pOdlnhl)I\” fe 7reali/ul! iobiiiy
budowlane lub LisIuLi, ilu i”ealizacj klorych te zdolnoci sa Wynh:tcitlie.

5. Wykonawcy moc:i wspólnie uhiewić sic o udzielenie z:im wlc,u;I. W lak I In przypadku wykonawcy usi;inawiaia
pclnoniociiik;i iii i”cprezeiilo”.yania ich „.y ]it)slt”lM4%aIllU 1) iitl”ielcnie z;imuwie.nia iIl)() repiezciUowiiii;l 44

poslepi)wan LI zawarcia uno”.yy W sprawie zaniowicnhil publ It”zI)cno.

l”elnomuciiictwo w (brmie pisemnej (orycinilł lub kopia potwici”dzona za zgodność z oryginałem przez
nolariusza) niley dolaczyć do olery.

6. W przypiitlku wykonawców wspćliiic iibiecajacych sic o udzielenie zamówienia, warunki określone
w pkt. I 2) lit. h—c musi spelniać co nut mniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy Icznie.

Vn. Zimawiajacy nie przewiduje wykluczenia Wykoiiawcy na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy PZl”.

VI. Wykaz oświadczeń lijli tłoku mentów, potwierdzaj;cych spelnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz bntL J)O(I5(21W wykluczemuia.

I. Do uleny kaidy wykonawca musi doł:iczyc”uklualnc na duci, skiatłania ofert owi;udezeni,t w zakresie

wskiźaiiyni W iikic,”iiikti nr 2 i 3 do SIWZ. lnlorllLlujc niw,lrfe w oświadczeniach hedil stiżiiow (U wsiepile
ptmtwicrdzcriie. ze 4%ykoliawca nie podlec:i wykluczeniu oi”az spelmiia iirunki udziału w p.s(cpiIwaruLm.

2, W iruyp:idkti wspnliieco iihicw,nia sic ti łiIlil()w jenie im ze! „.„.ykomi:iwcow oswiadc,erwt ci ktor3cli mntiwa w
yt,ztlz. VI t nIlilejszu IW!. sklada kazd z wykciuiwcow „.yspolnie tlhic”abIt cli sic u z.amnowicuue.
()swi:idi”zc 0l Ii” fula poiwierdiac si)eI”llaJi.e wumrunkow ud,ńiiti W lI)sIcpc)wlnutm. irak polistiw 4%) kliii „eoia
„.4 zakresie, Iv kIóriii kaidy z w-ykon.nycow wyk;iz.tiie spcliiauie wuim”unkc”w mltlzia(u W poslcpowaniii. hnik
pi idsluiw wyk I uczeni

3. /;uin;uw ia ac”.- nida aby. wykonawca. kton /.ulm”n mer/i „04% erzyi” wykonanie czc\ci zummuw:ennl

poduykuuu44con). W etiti wykaziiiia braku stmuicniut wobec nich podsuiw 4%yklud/eIlia z titiziału w
postcpolya1u zaimuicseil i ufornuacje o tych podwykonawcach.

4. Wykonawca. który powołuje sic n;m zasoby innych poclmioiow, w celu wykazania braku istnienia wobec nith
pod iw „. yk uczto la uraz spełnuena — W zakresie. w jak in pOWOląW SIC na ich z:isohy — warunkow uduial ij w
iosucpciw aniu z;iniwszcza informacje o t3 eb poduuot;ch.

5. Je,eli wykonawca poleci na zasobach 1111) \iuac(i 1,otlmniotu iuecieco. prz.edshwu:i zobowiazuiiime ccl)

pod! ubiLi.

. łamalI iutjacy przed udzielenem zamow-icina. wc/wit” „.y konawce. kióreco otdn:i zthtuliu: mlaiwyyeI oceniona.
tui zlp/cnn w \yyzllulcznilyill, nic krpiszuii mii 5 dni, lemanie iktii:tliiyeh ni dziwi zlu?cni,t iuisicpujuicycli
u,swntlczen lub dokuiiiento”.”.-.

I ) Odpis i „.„. laściwcen rejestru lut) z centralnej e”.tuilencji I imUormaeji t (IłIulluIII10Ci cospotłuii”cz.cj. jeżeli
otirchoc l)I”IL”plSy wyilluica)ii wpisu ib rejestru bul) ewidencji, w celu blilI\%icIdzcll]ut braku 1”odiui”.4 tło
wykluczenia na „odstawie o nt. 24 ust. S pkt I usl,iwy P/P

2) Wykaz dnsi,iw. a „.y przypadku świadczeń okresuw\ cli lub c iaglych równie,, wykonywanych, 4% ok rusie
osuilnich 3 lat przed tipbywctii terminu składuniiui Wen, aczeli okres prowutdzciiiut dzialalności est krotsy
— w tym okresie, wraz z podaniem ich w”o”tości, przednimumu, dat wykonania i podmiotów. na rzecz klorych
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(k)sta\yy zostały wykonane, oraz, ziłac,eute,ii dowodow okn l:ij;tcyeh C! te dostawy ; sLily wykonuw

Iti!, Sa wykonywane n:tlezyeie. sponz;idztiiieo zgodnie z „nlac,nikjciit ur do SIW!.

Dowodami pt)twienlzapcyl)ii czy dostawy zoslaly wykon;tite iitlezycie s:i

— rekreucje budź inne dokumenty wy Stawione przez podmiot, ni rzecz kiorego dostawy były

wylootyt\;lne, a \y przypadku swt:idczen okresowych lub ciaL”lych St w\ konyw:ow.

Jeżeli,, tiz i; iiiionej przyczyny o obiektywnym clianikieiye Wykonawca I)ic test w stanie iizyskae tych

d(ktIlIIeIltt\. skl,td:i os\yi.lJczcuIe.
\V piz itlkti swi:idc,eii okreowyelt lob eiarlycli ii:dil wykoIlywIIiy(h releicjicje l)iiCL inne

doktintiii poby!el”(tzlIJ;!ce ich ii:tleżyit” y\Ia)!Iy\y;iIHe po\yiliny by” U\”d;Ine nie ULZCSI)iej Iii!

lnieiacc przed upł wetu leniiiiiio kł;:daiiia Otell.

3) Dokuiiieitttiw tlotyczacycłi podititolti tr/.eciego, w celu wykaiaiiia braku istnienia wobec ticgo iiiitfsiaw

wykluczenia (Ira! spełnienia. w zaktesie y jakim wykonawca powoluje Sic flU jego zasoby, \yaruukOw

tidziału w postepowartiu — czcIj wykonawca polega na zasobach podiu iotu trzeciego

Jeżeli wykonawca ITI:I siedzibc lub miejsce z:iln eszkaniu poza terytorium kzeczypospolilej Polskiej, zamiast

dokumentu, o którym niowa W pkt 6. I ), skład: dokunieiit lub dokumenty wysławione w kr:ilu, w którym ma

siedzibę lub miejsce z:iiu ieszkania, potwieidi:ii;tce odpowiednio, ze:

I ) nie Ol warto IC!O Iik\yidlcj I ani lic orJos;ono tipudłosci, wystawiony nie wczeniej niż 6 nuesięcy ped

oplyweiii terminu składania okn.

jeżeli w kraju ni rp-ca z:imics,k:inia osoby” lub w kraju. w ki „rym wyk onawca na siedzibe lub miejsce

zan,icsykaiii;,, nie wydaje sic tIokumenIOw. o kioryeb niow:t [HIWY/ej, zastcpuje SIC C dokumuiilcni

zawieriijacyltl odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wsk:izaniein osoby albo osob 01)1 awiiionycli tki

lego reprezentztcj i, lut) oswiaduzetiie osoby, której dokument miał dotyczyc, złożone przed nolaniu.Sysnhl bh

pricd organem sadowym, :tdm in i stracyj nyin albo orwuleiti sainorzad u zawodowego lub gospod arczeeś

właściwym ze względu na sied,ib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce z:iinieszk:iida lej

osoby. lermiii okiesiony powyżej stosuje sic.

7. Wykonawca w lemlinic 3 dni od dnia zalllieszczeitlil nit stronie in(crIlclowci ititormacji. O ktorej iiune.t W art.

86 u-1. S uiawy I „LP. priekaże !IIllawi:IjaccInu oswiudcyeiiie o priyi:ileżio-c i lui brak O priyna leżiniści do

lei saule] grupy kiipilalowci. o klorej ohtiwa w art. 24 usi. I pkt 23 ust.iwy „LI”. Wraz ic !lożeIiicIiI

osn i:idczci:ia wykonawca inoze priedstawic tht,wody, ze mwIił:iilia z innym wykOil:IUca luc prowarhni tui
„„ikli,ccni:i konkuire,icli W ;)OstclRWaIuiu o udzielenie zamówieni,i. \ zor t,swiadczeia sianowi z,Iac,iuik iw 4

do SIW!.

S. W zakresie nie urcculowanym SIW,”., ya”4osowiiiie mij:i przepisy rozporzadzenuit Miiuslr:u Rozwoju z dnia ?t,

lipea 2016 r. w sprawie rodzajow dokunieniow. jakich urnie ydac z:Inlawiajacy od wykonawcy w

poepoUaniu O tidiieleiuie zatnon leniu (I)z. U. z201 6 r., poz. 1126).

4. Jczeli wykon:I\clu uje złoży oświadczeń, o ktoiyelu mowa w rozdz. VI. I niniejszej SIW! (Y”wiIdcit”h) 1113)

tioktiineniow potw”iurdzajacycłi okolic,noscu. tu których iuiowi W un. 25 ust. I t:si:iwy IVI”. tuł, iiiiiyelu

thokuineiulow IIie/hL”dnycil do pr/e1r0\_IdteI1a lusL-poU:Lui:a. oswi:idcze:uia LIt) tloktjiiienly sa niekompletne,

!;uwierala blcd\ lob bodza wsk;uz:iue lilie.: ziiurnwiaiiuego waIpI:woci. !aIIuiU raiac\ wczUjt” tlo cii „k,ze:n:i

ti”upchiiienia. popr;iwien L w Icriiiiuie przez siebie wskaiinyiiu, chyba ze minio tli iIożenil oleria wykoIltUcy

rndkalaby odrzuceniu albo konieczne byloln ultic\4aflhiellie nus(epowaiui;u

\„I!. I nforrn:tce O sposobie porozumiewania sic Zamawiającego z Wykonawcanu i oraz przekazywani;t

owi;tttczeń i dokunuent6w, a także wskazanie osólu uprawiiioiiycli do porozu uniewan ia się z Wykonawcami.

U szelkie y:rwi:tdmnierins oswa<kzeiihi. wnioski oraz inkurmaeje !amawiajacy oraz \k\ koi,awcy mors,

iizck:tzyw:ieakemii:e.t:ikseiu, lub trorst elektn,iticiaa, ja wyjaikieii: „1120C „olz tl!nuUY iil:i

tlonus,czilna e—i lorint .leWloU/csnie /:iillilwiiiIat_y prz\poinoua ze ieoe lic Z 4 ui. 4

Ro!po7ad!enit Miniii”a Ro/\%oju z16 lipca :016 roźu w splUie rotiiijowtIokunieni,”n jakich itoże !.itI:ie

/.mlaw:ai,cy ( .. ) oswadczena i do,iiun,eniy r „n:eiirone n rozdziale VI i:iiiejszei SIW! (rowne, w

przypadku ich „kuzeoia w wyroku wezwaiibi o którym mowa w art. 1(i tisil tistawy łVP) luoga byc

poUiadczane za zgoduosc z r”iygin:iłeni \Y oriuie pisemnej lob w loriiiie elektronicznej

5

PUgSekC

_______

RzeczpospoLita

_______
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. VV1uś)
2. W korespoiidciwji kierowanej (10 Zliinawililiicezo Wykonawca wiiiicii posIuiiwac sic nuiiieieiu sprawy

uroyiii \Y S \ L.

3. Lyiadoinieiua, (is\YIHdczeiIia, \YIiiOSkł ort!, iiilurmacje przckizwaiic pizcz Wykiiiuiwce pisenillie winnY
Iiyć składane nit I(IR”i Sieć l1iiditwcia Itikasiewicz — Instytut Włokiciiiiictwi, iii. Hue,”iiiski t 15, 91—103
I_niIz, iiiiioyieitia IUI)lic/Sle.

4. Lu”iidiiiienii. <nwiidczeniii, wnioski oraz ioloriiiitcje przekazywane przez \k ykonawce droi
elekiroiiiczn;i winny być kierowane ni adres: z,iilinwk”i\I.iL/ o:J”[zj”. t [ak—ani na itr (42) bi b3 I)0.

5. \ ;eIkie y:iwiiidomieiiia. (isWiltdcZeilili, wruoski orl/ iT1tiiriiI:Icc przck:iiine zi 1(11110cl! takso lub w oritile

elcktroniiztiej na zadanie kiizdej ze strirti, iiiezwl(iczoego io\\ ei”dzciiii tLili cli o[rz\ iiaiu:i.

6. Wykoritwezi iwie zwrocie sic tio L iiiiiwi;4iiccrf,o U wyiasltrenic ircsci SIW!.

7. jeżeli \YIlIOSek (I \YiiiśI1ieflie treei SIW! wdy”nie do Lwitwiaacego luc I°””I niż do kooci dni:i.
W kt(ii”Ytii tipływi piłowa icnuinu skIadanii oleI, łIiut\yilip!cy udzieli wyjilniien niczwłtieiiie, jednak nie

pti7iiiei luz. ur 2 dni przed upływem terminu składania 01cl .Jtyeli woju-ak it wyj:isnienie Ircci SIW!
\kpłyn te po Upływie terminu. kton”ni mowa pOWY7ej. LII) dotyczy udzielonych Wyja-n Lii, łimmimwii IIICY
może udziel me wyJihItIen nino pozo-Lawić wniosek bez. rozpoznania. 7irnawiitjac\ ZJII) iCsCI wyasI1tentli ni

stronie mnierietowej. na kioiej udoste:iniono SJ\\ L.

N. l”riedłtizcnie terminu składania oićrt nie wplywa na bieg terminu sklimclimiit wniosku. o ktćwym mowa w
rozdz. VII. b niniejszej SI\L.

9. W przypadku nizhieznoci pomicdzy trescii niniejszej SiW!. Ii tic”.c”li udzielonych odpowiedzi. jako

()I)0WiliztijacI należy I)Fz3”IiIĆ ircle pismu „zawienijacego poiniejsze c)swmadLzemle Ztmiwiijiicego.

10. !amuwiuijucy nie przew duje zwolutnia zebrania Wykonaweow.

I I . ( )sobami uprawnionymi przez Zami iwmajacego do porozumiewania sic z. Wykomiawcamni sum:

— Maieorziii Piotrowska. Michal kulakowski

YIII. Wymiiigutiiiit dotyczące w;mdiu ni.

W ninielszym pcrsicpow aniu Zaniawiajacy nie wyniagui wniesienia wuidiuin.

IX. Termin zwiazania oferta.

I . \„kli!ilmweui bedzie zwmazuiny oem1uI przez okres 30 (liii. [3 leg termom itti /k% imiuiOi.i oicfl:t lo/licu JYOI SIC wraz

z tipiywein wniiiimu -klaWmnia okn. (art. 85 List. 5 ustawy „LI”).

2. \\ ykoitw”uui m:moie )r/ecIlużye tcn”on zUiut/;imiju olerla. nt cza,, ilic”złle(iily dti i:iwii””ciii tliIlt)W\”. siiiicidziclnie
limb lit wmiiosek Zimmiiiwi liec0. /1%-iii. że !umIlluiwiumjacy iuozc tylko r:iz_ co iluimml:mmiej naS cim inni tiplewemit

leuntinti zwiuz:utia oLn zwrocie sic di \\ ykoiuiwct”w o wyrt,cutic zezid\ mul irzediuzenie iegti teritiiiiu O

oznaczony okres lic diuizy iednak fliz no duo.

3. ( )tlni<ia \yyntieil:iL zeody nt pm”zedluzemuic (crliliiiu z\y,Lz.iimlit oltr(i itic utwotltmic titrity wuidioin.

4. „rieciliiżemiie lem—TTliuiu zwl;miituiia olehi isi cioptmszez;mlmie ULLI „1 ednhicztsn\muI prit_Sliużeniimi) okresu

wuiżimosel \yuidiuimi 111)0. cieli Ile jesi to iiit>łlJfl”Ie. 7 \yIiiesieilitliI nowelo wiidittni ta prietiłuit,miy ikmes
/win—linia olcrlii. Jeżeli przcdluzemmme tenumnim ywnmz:inm (iterili dokmomywaume jesi po wyborze olL”mly

oiijkumiystmtiijszej, obtiwiazek Wmimesieili;m nhiwego wimditimu lub jego przedluzeiii.i domyezy jedynie
Wykonawcy, kiomegri clerki została wybrana jako iakonzysIuiiejszi

N. Opis sposobu przyotowyw:miii;i ofert.

I. Olirta imiusi zawierać uiImstepujulce oswiadczeiiit i dokumueni

I ) wypełniony formularz otertowy sporzadzooy z wykorzystuimmiemii Wzortm iflOk\ lmee:.ltm Załącznik itr I
do SIW!, zawicmajaey w szczególooci: wskazanie otemowutimego prz.edmnioltm z;tmimimwienku, I cziiui ceny

oklow brutto. zolwwitizaiiie dotyczaee tersiiiiiti realizacji zammiowiemtii, w;mmunkow gwuim”aiiem,
warumikow semwisu. akceptacje wszystkich pustumnow eń SIW! i \k zt”ru umowy licz zastrzeżeń także
imilurniacjc która cześe z:Lmtmwiemlia Wykonawca zmmierza powier7e pudwykooawey”

2) tiswmadezenie O spelnieniu wumrunkow udziaiu w postypowaniu . Zuiiucznik mir 2

_______

Rzeczpospolita

________
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3) (iswjadczcoje o braku podstaw do wykluczenia Zibjcznik nn

4) pelnomocoictwo do rcprczcniowania wykonawcy, o ile okrte sklad;i peliioinociiik

5) 7t)bOWL;ittiiie podilliolti trzecieLO — etcl; wykonawca pole%;i nit ;;isolsich lub sytuacji podmiotu

li ZecieeK)

2. Olrl,i iiusi być i)I)iI)it w cZVkii loL.k!in na nuhzyiiie do l”isaiii;i. koiiiputerzt” lub inna iiwal.t czytelna

iecho;k,i oraz potpisila przez o”.ohc() ut”owałiuoIl;i do cprezenlowaiiia Wykonawcy iti

Li i;l1i;i zobt,wazaii w wy.okosu i odpow.idaacti cenie t)terlV.

3. \\ oizyp;idku pocp:..;i!ti.i oltrty („raz n()wI;idczeIlia za zQodooć Z orywnilcni kiip doktimentow urzez

OSObĘ iiieWyITticIUOila W ilokunicatie c!elricYinyin (cw:deitcyjiwm) Wykutiiwcy. nale,.y ho ()iCrtV

dolacz\-c sti)o\yoi. noomocnetwo w oryginale 1(11) Kopi p(bt%i;itlczoiw; ot>i;iriliiie.

4. I Xiktiiuenty sporr.adzone W iczyku obcym s skladane wraz z tluiuaczeniem na jczyk joiski.

5. Wykonawca ma prawo zlo2yć tylko jedni olertę. Zlozen ic wiekszej liczby ofert spowoduic odrzucenie

wszystkich oler zloźonych przez danego ykonawcę.

6. Iresu zlożonej oterly musi odpowiadać treści 81 WZ.

7. Wykonawca poniesit wszelkie koszty zwiozane Z pizygotownem i zlozeniem olerty.

8. Zalec;, sic, aby kizda zapisana strona olerly byli ponunierowilni kolejnymi liUflleriinii. a cal;i olerta Wr;iZ L

z,iI;ic,”nik;imf byli W trwały sposob ze soki po czona (im. zbindowirmi. isz ft uniwnozliw;ij;ic jc samoistna

dekoiopletauie). oraz z;iwieiala spi tiesci.

4. Pupniwki lub rini;iny ( rowniez przy uzyciu korektom) w otercw. pow;nny być piratowane WI;bnOrecznie

przez osobę podp slijac;i O terte.

10. Olbie nalepy zlozyć w zamknieicj kopercie. w siedzibie Za,nawiaj;icego i oznakować w n;htepojiey sposob:

Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Wiokieimnictwa, ul. I rzezniki 57(5, o)J (Q LCdż

oiaz opatrzona napiseiti:

„Stanowisko (10 badań wlaściwości akustycznych wyrobów wlókicnniczych”

Z (lopiskiem: „ nie otwierać przed tiulem 07.08.2019 r. do godz. 11.00”
i opatrzyć nazwa i dok l;idnym adresem Wykonawcy.

II. Z;irmawiajaey intorlImlije. 1z2zodnie z art. 8 \\ zw.! art. 06 ust.1 ustawy PZL” olcrty sklatline w postei”ow-ian

o tiiiowienie publiczne „:i awiie i podlegija udotepnieniu od chwili ieó otw;oci;i. z wj;itkieni i;itiimacji

i;inowiaeyuim tajemnice 1rze(lscbor.t W loztllliiel)iu tlNlawy z dnia 16 kw iehii;m l43 r. O zwilezamiu

n;eue!ci wel konkurenci i (Dz. L. z 2003 r. Nr ISS. pot I 503 z bm. mi.). jesi i \% ykonaw ca w icriiliimie

klatlani;i OFCII ttJrzegi. ze nie n)oe:i noc we udostepnitime i ednoczesac wkazal. iż i;itrzezone

iiitarinauje sl;iiow:a tajcimnice pm7edicbiorlwal.

12. !;ini;iwi;iacy ralee;t, aby iimtoriuaeje z;isirmezone, jako i,ijeiuniea piyedsiebioistw;i byk przez Wykoimawce

zltijone w oddzielnej wewnetrniej kopercie z oznakowanietim „talelflflica pticdsiębioistw;t”, uli spiete

(zszyte) oddzielnie od pozost;ilyclm, jawnych elementów olcry. Brak jednozn;iemncgo wsk;iznua, które

iniórmaeje staihiwia tajemnice przedsiębiorstwa omacnic bedzic Że wszelkie oswmidczenii zaswiadczcnia

skl;mdaime w trakcie niniejszego posIpa ia Sa jawne bez Lisi rzeżeń.

13. Z.;mstriezenie intonnacji. kioie nie st;inowia tajemnicy przedsiehiorstwa w nwnnuenhll ustawy o zw;ileniniu

nieuczciwej konkurencji liedzie tiakiowa ne jako bezsknt eczoc i skul kować hedm ie zgotlnie z uchwa II SN z

20 ptzdzeroika 2005 („etha. Iii CLI” 74.05) ich odtajnienieti.

14. !;inl;iwili;ic\ in ibrniuje. ze w przyp;idku kiedy wykonawc;i ot”7yma od pletw wezwaitie w trybie art. 00

ustawy „LI”, a „lt,zone przez ilicet) wyj;isnleilia i lub dowody st;OmoU ić hetla tajemnice przedsiebitirsiwa w
roztolnenili ust;iwy O zwilczaniti nieuezeiwe konkurenuti Wykonawcy betizie przyluwwalo prawo

ziar/ezenij ich tako iijeinniei lmzedsieb!i)n.tw. Pizediniotowe z,istrież.eaie z;iillawiij,me\ wini z:i skiteuzne

Wylac/uic W sytoicj kiedy Wykintawca oprocz siniego „.a,trzezcaii, ednoezesnic \Yyk;t/e, / tlimme

mlorintcje stanowl4 tajemnice przedsiborstwa

15. Wykoniwet iiio2e wprowadzie zou;tny, poprawki, modyt;ktce i uztipelniemlir tio zlożonej oterry pod
wtrunkieni, że !tniawi;ijaey Otriymii pisemne z;twi;idoiiuenie u wprow;mdzemnu znli;tn przed tennineni

skltd;nia ideo. l”owiidoniienie o wprowadzeniu zmian musi być zlozone wg takich samych zasad, jak

sklitl;ia;i oteita tj. w kopcicie odpoweilnw oznakowane; n;tpisein „„ZMIANA””. Kopeiiy o/nic/one

ospoh:

_______

Unia Europejska
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‚.ZMIANA” zostati;t otwarte Pl/y otwientiiii oferty \k ykonawy, który wprowidziI zmiany i po stwierdzeniu
popr:wiiosci procedury dokonywania „tman, zost,tnii dolitczone do oferty.

16. Wykonawca ma prawo pzed opływem terniinu skiildal]ia ofert wycofać sic / postepowania popi/cz zlozenie
Hl]1l1C() powl:idolllicnl:I, wetllue tych samych zasad jak wpi”owadziiiiie liniami poprawek z napisem iti

kopercie ..WY( Ol ANI! „. Koperty oznakowane W ten sposob bedii otwierane w pierwszej kolejitości po

potwierdieiiiii popntwtiosc postcpowall t Wykonawcy oraz ziodnosci Je zlozonyiio i”lei”taiui. Koperty ofert
wycofywanych nic beda otwierane.

1”. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w tlokuiuentacli zfożonycłi at potwierdzenie speliiiaitii

wartiiikow ttdzialu w postcpowtniu, wyra/onej w walutach innych luz „UN, łtm;twi4cy przypnie sredni

kors publikowany przeł. Narodowy Balik Polski z dnia wszezecia postello\yanIii.

IX. („)lćrta. ktorej treśc nie bedzie odpo\iadać lresei SIWZ, z z;tstrzezeniem art. $7 ust. 2 pkt I ustawy PZl
zostanie odrzucona (art. 6) ust. I pkt 2 ustawy I „LI”). Wszelkie niejasnosci i obiekcje dotyezace tresci zitpisow

w Sł WZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiajacym przed term nem składania ofert w trybie przewidzianym w

rozdziale VII niniejszej XI WZ. Przepisy ustawy „LP nie przewiduji negocjacji warunkow udzielenia

z.aflloWieltia, w tytii ZittsOW projektu Liniowy, po terminie otwarcia otert.

XI. Miejsce i termin skItda n iti I otwtt reb ofert.

()krte należy złożyć w siedzibie Zamawiajacei,i,o: Sieć Ibidowcza Lukimsiewicz — Instytut Włókiczunictwa
ul. Brzezińskt 5/15, 92—l 03 Lódż, sekretariat I piętro, w terminie do (tuja 07.08.2019 r. godz. 10:00.

2. Decydujace. znaczenie dla oceny zachowania terminu składania oiert ma (lata godzina wplywu okrty do
Ztmawiajacego, a nie damt jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierska.

3. („)ktita zlożona po terminie wskazanym w rozdz. Xl. I niniejszej XI WZ zostanie zwrocona zgodnie z
zasadami określonymi w tri. 84 nst. 2 ustawy PZl”

4. Otwarcie ofert ntstapi w siedzibie Zamawiajacegct iy dniu 07.08.2019 r. o godzinie 11.00.

5. Otwarcie ofert jest jawne.

6. Podczas otwarcia ofert Zaiiiawiajacy odezyta informacje, ° których mowa w art. 86 tist. 4 ustawy Pzl”.

7. Niezwłocznie po otwarciu okn ralnawiitjacy zamieści na stronie

hi lp: www,iw, Indzjjł ł,inl wich iafMil)l lejne! intóninacje dotyczace:

a) kwoty,jaka zantierza przeznaczyć na snalusowautie. zamnowieltia;

b) t”irm oraz adresów wykonitwcow, którzy złozyli okrit w terminie:

c) ceny. terminu wykonania ztmu1owienia, okresu gwarancji i warunkow płatności zawartych w ofertach.

XII. Opis 511(1501) U obliczaiui a Celty.

Wykonawca określa ceac realizacji zamówienia poprzezwsk:tzanie w I”ormularzmt ofertowym sporzadzonymu
wg wzoru stanowiacego Zabczniki itr I do SIW!. l:icziiei ceny oteilowet brutto za realizacje przedmiotu
za atu wiei u ia.

2. Laczna ceita ofertowa brutto musi uwzeledniac wszystkie koszty zwiazaiue z realizacja przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu ziiuuówienit oraz wzorem umowy określonym w nii]iejszej Xi Wł..

3. (cny moszn być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch niej sc po przecinku (zasada zaokr lenia —

poniżej 5 należy końcówke pomilinąc, powyżej i i”owmte 5 należy zaokraglić w góre).

4. Cent oferty winna być wyrażona w zlotych polskich (PLN).

5. Jeżeli w postepowaniu złożona bedzie ofćrta, której wybór prowadzilby dn powstania u z.amawiajacee.o
obowiazku podatko\4cgo zgodnie z przepisali o podatku ud towirow i usług, zamnawiajacy w celu oceny
takiej oferty doliczy do ll7edstawtoiiej w niej ceity podawk od towarow i uslug, który ooafhy obowiazek
rozliczyć zgodnie z tymi pt”zepisatui. W takoui przypadku Wykoitawca, skł:idajac oferte, jest zobligowany
ponfo”iuowiu ziitaawiiijacew, że wybór cel) oferty bedzie pt”owtdzic do powstania ti zatuuawiitjacego

ohowiazku loditiktiweLio. wskazujae oaz.we rodzaj towaru, którewu (fOStitWit bedzie prowadzić do jego
powsttnit, oraz wsktzujac cli wartość bez kwoty podatku.

RzzPosPoti

________

M
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XIII. Opis kiycrzow, którymi nhIIIanhiI(aey hydzie sw kierował przy wyl,orzc ofert. wraz z podaniem

:i tych kryteriów i sposiihiu (lechy ofert.

/a olertu nijkorzystnic1szi zostanie iiznao;i oferta zIWierk,ica niikcii;ysiiiiesiy hilaiis punktów

W krytu ci ocli

- Cena (Cj- 55

— ( ni ncj a 2(1

- Sernis(C%)- 25

Upi s kryterió\y oceny krty.
{)o ki ileo Z kryteri(fly 7OSti tJ przypisani wia okresionit tidiiiileiii proctntO\yyfli.

Zainawiiijiscy bedzie oceniaj elementy oLirty odpowiadiijiice kryteriom, priy czyni ka2de kryterium

pOdlLEaL be luc ocenie jiuiikkiwcj opartej O 101)1/il pod nie ii5ady przyzniwana punktow.

Ugoliia ocena olcrty bedzie sullio puitktuw uzyskitiycli za poszczctiliie kryteria.

K=C+C + C%

SpoNób określenia ceny:

A. Cena — Cr- 55%

Zainawiajicy ze wszystkich tbrmularzy ofertowych przyjmie wartośc najniższa Cl NY oferty jako c do

CCI W baclaiiej o tedy.

l”tinktauio Ja etnie oferty tiStaIiflfl jest w sposób nastepujacy:

G
sIOG pkt xss

U
edzie C - ceiii

— lliiJIlii.ta CCOL

C — ccii:, o fery bul ane/

B. (l:Ir:Ihicjii ( —20 °A bedzie puiiktmyana w nasteptipicy sposób:

- okres gwarancji co nąinmiej 19-24 iii-cz 1(11) pkt

— tkrc aiaiicji Cii I Oflil]C1 tLI X”ji—cy 5(1 pkt

— okres iw:Iraiic)i co ii:tjililiiej 12 lil—cy II pkt

(Hi”hOh/ii”tą II” ()/(tCIc” t,tlISi/)ĆJĆ/ĆIL „„Mii.t,ići ier,nb, /iiuIt;]t/g itp. 15 lit—t 1” U ii/i pr:tLttiJ II;). 13—iti tbii

C = ilosć punktów x 20%

C. Serwis C% — 25 % hedzie punktowany w nilstepujiic) tostib:

— czas reakcji serwbowej na zgioszone wad\ % roboc,c do 48 godzin iflO pkt

- czas reakcji serwisowej na zgloszone wady w diii robocie do 72 godzin 59 pkt

- cias reakcji serwisowej na zgłoszone wadz w diii iobtic,i do 96 godzin (I pkt

Czas reakcji serwisowej — cz.ts nieuhedn\ iii dotarcie di, fliiii:iwio:iccj” oraz Iozj)oczec ie prac

diaenostycznych lub niipriiwci\c;i od ommciitu iLIos?Ciila %ad\ \k ykoii:iwc\.

= tInć PIH! k(ów 25%

_______

Rzeczpospolita

_______

Unia Europeka



SIEĆ BADAWCZA %j Instytut
Ł U KAS I E W I Cz I WY Włókiennictwa L VV1us)

3. PLIilktIei 1IIVziti\YiiIifl OltItolli W pt)/czeolIlycli klYteiiacli liudzie lic/lilia z doklidiiocia (Iti (Iwocil
I!I)54 IiI/UCIIII{U. N yyzsz.a Ii „III p%iIl!łś1\Y \y\Ie(C/\” I korzysiic,a terti.

4. Z;iiiiayniicy uli/ich /iuuliti\yIeII1ZI \kyktiii;lWcy. kloiegti otLrii od1Bnyiudać budzie wszyIkiuii WyiflhaiiIouii

iflt(ist,i”SiOiiYlii V LINtaule PZP. orl/ tu SIU tj zostanie oceliiohi;i jako i ijkorzysiniejsza w opircio o nodane
kryitru;u UyLliiill.

5. Jeyeli ile beiiiie niozia wyiriu I ijkorzstliielzel ohtiy Z LlW;t na to ze dwie lub wieuci oltit ;1,etliI lwi

t;uho saul b luis cery i i:iiiycii kryiuriów oceny oleil. ZJuiiiawiaiacy spośrod neli otell (lokolliu W\ boru olchy
Z nIpIIZsLiI Ccliii. juzeli zoslihuiil Zio/l)iie uleny (I takiej illiluj CellIt, zuili wiihjacY WUzWic Wyk(iliilwCO\%,
ktonzy iluzyJ: te olcily. do zlożciiua w lenlilinuc okresluuyiiu ur/Cz z:lnawiaptcc1o ołerl dodatkowych

XIV. Informacje o fornialnoeiaclu, jal(ie OWH Iii być tlopełn ione po wyborze oferty w celu zawarcia

UI1iOW3 W Sprawie zaniówienia IiIiI)IiCtIIt(i.

Osoby lcpIeŹeflIublCe Wykoiiawcc przy podph\WafllLl tiulowy 1(1WIIiIiV po”iadać ze sob:t dokulnent\
poiwierdii:ice jeb umocowanIe do podpisania umowy, o ile umocowanie lo nie budzie wyiiukae
z tiokuincniow z:iI:uczuuuych do olcrLy.

2. W przypadku wyboru olcr(y zlozoriej przez Wykouu;iwców wspólnie ubieajacycb si o udzielenie

/;uh]lowieni;u L;uniawi:upicy może zadać przed /twlrcIenl umowy przedstiwieria u”niuwy reguliijacuj
wspolpntee tych Wykoniwcow. Umowa tiku winna cikrtsl:ić strony umowy, cel dzialunii ‚sposób
wspoidziiłini:u, zakres prac przewidziunychi (10 wykonania kizdemu z nich, solidarną odpowiedziilnou. /i

wykouiioie zalilowieniu, oznaczenie czasti trwania korisortjum (obejmujaceeo okres realizacji prłeduiiuoto
zitniowieniu, gwarancji i rekojini), wykluczenie niozliwosci wypowiedzen :i umowy konsorcjum przez
któregokolwiek z jego cziouików do czasu wykonania zimowienia.

3. Zawarcie umowy nasiapi wg wzoru Zamawiajaceco.

XV. Wyuiiagauii:i dotyczice zubezpieczeni;i należykgo wyhonaiiia umowy.

Zamawiajicy nie w\ „iii i \tiliCS!CIliit zabezpieczenia nilezyLgo wykonania umowy.

XVI. Istotiic (lIn si roli posunowienin, które zosia ii;i wprowadzone do I reści zawieraliej U mowy w sprawie
zuniwieflia pimlilicznego, oóIne warunki iinowy albo wtór liniowy, jeżeli Zarnawiajicy wIfltQzI

od \V%ItOIiIWCy, iby zawirl Z 1)1111 unhuuwę W sprawie zauliowiciHa pIIhlicziIego ni takich wirumikacli.

innowy. sIuiiowi Zalacznik nr 6 tło SIWZ.

XVI I. Pouczenie tu środkicli ocli rom pnlwmiej.

kazdeniu WykonLwcy, a iakze iiineluu podiliolowi. je/eli nin lub mial juiteres w iizysk:uuiuu duuuego
zauliowieuu;u oraz iR)nioł lub uioze poIiiec „kodc w wynukiu ninozeliia pyz Zuiuiun iilacego przuphow
tistiifly l/l nrzysiueuja rodki oulurouiypr;twnci purewdziuuue w dziale VI tisLLwy l/I ik dlii poacpowan

pomiiżcj kwoty okre!onej w przepisach w ykoiitw czych w\d:iu tycIu lei podstawie ar. I I u:1. 8 usuwy Pzl.

2. rtidki ouhniti ra\\ lej wobec oIo.szciiuuu O ziuniowicnili oraz SI\k Z przYsilmeula równic, oIntflhłncloIfl

wpisanymn na uie. ° kiorej nowa w art. 154 pkt 5 iiIuiwy IZI.

XVIII. Klauzul;, informacyjna tlotycznca prtelwirz;umii;m da miych OsobliwyCh

Zgotluiie z iii. 13 ust. I i 2 rozporzadzenia lariauneuitu Europejskiego i Rady (UE) 2016i,71) / tlin:i 27

kwietniu 2016 r. tt sprawie ochrony osób izycznychi w zwuzku Z pizetwurzuniem danych osobowych w

sprawie sttohodnego przeplywu takich danych oraz ochyluuiii (iyueklywy 95A6!WI. (ogolne rozporzidzeine
O ochruiuiie tlanych) (t)z. Urz. Ul L 119 z 04.OS.2Olte stu. 1), dalej ROPO””, ntoruiiuje, ?e

10

Fundusze R 1.1

__________

unia Europejska
Europejskie

________

?c1PosPo I a IM!$ I u[O[”r.k!

uroj r”nl, ofl.I,ny ROZWOJU R„i i



SIEĆ DADAWCZA •%f Instytut „O2O
Ł U KAS I E W I Cz lvii Włókiennictwa

. VVr5lus)

I ) adliliili.iraloreill Iini Pana tlany”clt (Isobowyeli jest Sieć Badawcza Ltlkhlewicz — libiytti[ Wiókieitrictwa

y. siedziba w lodzi ni. Brzezinska S/I S

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod nlresciu iodwJiw.lodz.pl

3) Htii.kina datie osobow. przetwarzane bcda na podstaw ciii. 1, iit. I lit. b). c) KUlM) w celu zwiazanyin

z postcpowaiiieiii o udzielenie z.iiut,wienia poblicznco KI 7P—236—211 IV

nb w zwiazkn z prawnie uzasadnionym interesem administratora na po(lstl\% „carl. („t. I lit. 0:

4) oćbiorcaini ani Pana danych osoliowycli hetki osoby luib podmioty, kloryni udosicpn:ona zlisilnEc

dokuiiietitzicja posiepowaillil W oparciu o art. 8 oraz art. V6 ust .3 ostawy z dnia 1”) ycznia 2001 i.

„rawo zamówień publicznych (I)z. (J. /.2017 r. poz. 157° i 2018),

5) Pani/Pana (lanc osobowe buda przechowywane, zgodnie z art. 97 lisi. I ustawy Pzp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia poslepowania o udzielenie /;IIuowleniti, i jeżeli czas trwania UII1OWy przeknwza 4 lala.

okres przechowywania obejmuje ciii) czas trwania unnowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes

administratora.

() obowiiizek podania przez. l”tnia!PInII danych osobowych bezpośrednio l”ani/I”aiia dotyczacych jest

wyiTiOLUeill usliwowyni określonym w przepisach ustawy Pip. zwiazunym z udziałem w posLcpoWaniLJ O

udzielenie zilmnowienia publicznego konsekwencje niepodania okreslonych danych wyuika,! Z listiwy

I”zp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie buda podejmowane w sposób

zautomtIyzowany, stosowanie do tri. 22 KODO;

8) posiida l”anUl”a,m:

na podstawie tri. 5 ROIM) prawo dostepu do danych osobowych l”ani1Patia llotycziicych:

na pollstaww trI. lI, 1(01K) prawo do tmstowania l”inifl”aiia danych osobowych

n podstawie in. 18 KODO prawo ż.tdanma od idministm,tora oran,cieni;I rzelwirzinia danych

osobowych z zastiiezeniemii przypadków, o których nowi w iii. 18 ust. 2 KODO:

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzudu Ochrony Danych Osobowych, gdy uz.na Pani/I”an, ze

przetwarzanie danych osobowych l”ani.l”ana tlotycztcycli narusza przepisy KODO:

2 Jednocześnie Sieć Badawcza Lukasiewicz — Instytut Wiokiennictwa przyponu! O ci;izicym na l”aiii/I”anu

obowiazko inionmm;icyjtniii wynik:qii.ymn z art. II RUDO wzckdem osób tiz eznycii. kioryclt dme przek:wane

zostamia Zaoiuw jacelnu w zw.azku z )Iowadzoinmn posicpowanieiu i kture /amnuwiaiacy pnsrednio po,yka

od wykonawcy l,ior,eeao udzi ił w po”—tcpowaiuu. chybi ze ma /.astosowiiiit co najnmnili jedno zwykiezei,. o

których lilowa W ami. I-i ust. S KODO.

XIX. Lista załaczników.

Wymienione nizej zahaczniki stanowi iniegraln cześć Specyflkacj i Istotnych Warunków Zamówienia.

I. łahacznik nr I — Wznr łonimhrni uleny
I !alacznik nr 2 — Wzor osw,adczenia O snelnianitm wartinkow udzi:iiu w p0tcpm1iiU

Zalacznik nr 3 — Wzor oswiadczcnia o braku podmiw (10 wykluczenia

4. Załacznik iwą — intanhlicte na lemnit srtip kapitałowej

5. /.alacziiik mir 5 — Wykaz wy konanych dostaw

Ci. Zalacznik nr Ci Projekt umowy

OsoIa pr/yuoowlliaca s:iecykacie Kierownik Zam:uwi[jaceuo

_______

RzeczpospoLita

_______

Uka W



II: I tłu 8V” KI Zl”_2.0_2<i 1)

I”ICC(lC ( )!ertiil.i

0FI•:RTA

ZJoŹoIi,i Y 1t)S!LIlt)\yanitl ti tldZRlCi1h Jllll(\”ttFlIl y rybie prie[iru l1icOLial1lC7Ol1CLo 0 warIoci

lieprJeknluzklI:itej \yyl.l7l)na \V ;„Iotycli lu\yno\ylrIo C kyoi okreIonyeIi hi iod.I\yc iii. II ust. X LIsIayy Ifł”
(Li „tanowisLu (III Iiadaii l%hl%CflY(INUi :ikiistycznycli WyIiiIIÓiY iYIókitflhliCt3CIl

Nazwa i ;icl rys (Ifercil ta:

nr kiksu Nr leJ e—maił

Za mawi:aj;cy: Sieć Badawcza Ł11 KASI EWICZ I nslylul Włok ennictwa, ni. Iiiiezińska 5 J 5. 92— 03 Lódź.

Oln:jeniy Stanowisko do hadań właściwości akustycinycb wyrobów włókienniczych zĘodnie Z wymileilnhilmi

jecyflhacji istotnych warunków zalnowielua na nastcpuauych warunkach:

I. Cena olerty:

Stik,t VAI J (cna (eaIktl\ii,l liitle brano wILN)I”fl)dilcent. 010(1cl
(„Y)

2. Fenujit reaIizwIi: 2 miesiace od 7awtrc t umowy

3. ( )hrujeiny war,nicjt na okres m—cy

4. ( )kiujtniy czas reakcji serwisowej w CIa1L iodziii

5. O.wizidcziiu,y, Je zamierzamy! nie zamnier/amy 10W leizyc ren I laeje ntstepuj:mcycli CZCCI zammmow cna

I10d\%Y01Ii\YC011i ()zziylnr:t/”;n” sAn”ylu)

titei żamifliiciUa. Ltora \V komiayca y.iiiucryi I „. iwa pudwykniawc

iiWIUFżVĆ (II) reaIizjj1rcjdwykonawrc I

_________

-______

__

6. /art-ici rowane ilaiwy I idrey w:ykonawc() wystcpujacych wspolnie ( w przypailkti Wykon;twców U J)uIflie
ubicgajacyeli ie O udzielnie zilniowienia)

7. Oświadtiimii”iny, że wypelnilcin ()hnWia/ki mnIorlliiIc\mne 1iZe\( idziamie W nit. 13 lub iii. 11 rt)/J101ZtiI/cliia

I”arlamemmlu I 3irl)pesk]ec() i Rady (UJ,) 101o 67t) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony [(sol)

IiŹ\ U/lfl cli W zwiii,ku z przetwarzaniem dall\ eh osobowych w sprawie swobodnego pmzcpływi tak ich

dilll\cii (nlZ ticJiylciiii tlyiektywy t)546/\\J Ulihec ((sol) Iizycziiycli, titI kt(ii3elt dalIe ()5I)IRIWC heiptlHclIlli()

lub pni.rednio pozyskalcin W celu ullmewtr]iit sic o udyielcnie ninicjszezn zamówienia unii zawarcia rciiIizaci

umoWy O udzielenie zamowielna.

_______ ________

UflIf M



X. \kctpliijtnn iroch umowy zaLictnk irfi do %iwz) oraz warLuruki speluicflra sw;adczcuuia okreJouw Ircca

pccIiLucp uuotiuyciu waruiikuw 7.alultWłtulfl.

V. \V przypadktu wyluoni nasze I ohuty, zohowlazki CIII)! SIC (10 zawarcIa UIIIOW)! III okreIouuycIi w proickec

lInoWy Y rillukielu W IlliejSetI termmic wyziziezollyIui przez ZaIllaWialaceeK).

ni iejscowoc I (kuLi Podpisy osoli uprawnionych

do rL;)rzeutIl(ij \\ykonawcy

()lert;, „iiożt luć spuur,;)iliunuu hIt t)rIulhlI:,r);lcIi pryColu)w;.ui”clh IIICI W ykou,;iwuę. ICCJ W lur,,iir 8pcIniItj;IccI WYIhIOCI sprc3fil;ifli.

tle) liii:. r/%t i% %/Y. I kir /:i I etuI ki w Iuh;i i ur W))C L liLii

W 1irn1u;idku. d3 „:il:1ei,i,k tir dnuye %*ykun;Iwcy n:IIL?y „I:IJn%;lć „III „tiul ihie uitli clĄ”

i2ofste

_______ _______



Z,I,iuL )r2 do i\YL kFtZI”—23h—2() J V

ricciIka IiiiU\”

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.

(miyjscGwośc), dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

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

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

w nastepujacym zakresie:

(wkazac podmiot i okrnt” odyowo. dni zakres di wsk:zonego podmiotu).

(rnitjscowość), dnia r.

_______

Rzeczpospo(k:

_______

m



(podpn)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI;

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mkjscown:ć), dnia r

(podpss)

_______

W



nr 3 dii skz KF ZP—236—20/lQ

pit”ci uka i:riiiy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

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

(miejscowGść), dnia r.

(pudpis)

Oświadczam, że zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na

podstawie art ustawy Pzp (ppcl mn/aGĄ zasIosowanln pudstaw wykluczenia spusnid wymienkrnych

nP. 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 uslwyy Pzp,). Jednocześnie oświadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznością

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

(miejscowoć), dnia r.

(podpis,)

(tj Unia W



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oswiadczam, że w siosunku do następujacego/ych podmiotu/tów. na ktorego/ych zasoby

powołuje się w niniejszym postepowaniu. tj;

(jiodu:pulni nnswi/lim.. „dres, a ti:ze w zaleznosci udpodmiohi NIP/PESEL, KRS/CE;DG) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mkijcowos”). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcą/ami <„pcdać

polon „iazwę/hmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG). nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miojscowosc), dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(mie]scowos), dnia r.

podo;s)

2osPot

_______

Unia Europejska



Zai;;ziijk W -I lit) IW/ KF ZP—236—20, 19

piccłiIha hi my

— oświadcjainy.z c nic ni Icżyniy do rupy kap lilowe . o kttrc i lmwa w in. 21 ust. pkt 23 ustawy Prawo

iw tow cii „liN c;nyuli (I )z. U. 7 2015 r. poi.. 2 64 ze zm. ) l. w rozumieniu uIiwy 7. linia 10 iutco ZOO? r. o
ochronie. konkurencji i konsUnteluow (Dz. U z 201i r., P°. J $4 )*

— o.w iiticiamy, że należymy do tui samej rupy kipiUiIowcj . o kiircj mowa w art. 24 ust. I pkt 2.3 ustawy I”rawo
Zamówieit i”uhliuznych, tj. w rozumieniu ustawy y. dnia Ib luieo 2.007 r. o ()cl1n nic konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 1015 r., [10/. I 84). co podmioty wyinicnione poniżej (milczy podać nazwy i adresy Sicdzib)*

Lp.
I

-- 4 -_____

____

2
3
4

r

— nCO(I1R)%CdlC „kreiit

18

;)udp 5 osoby uiwitżii oncl do
rtpIezeittow;tL 1 \yykOtlaUCy

I Fundusze
Europejskie
rair.m .rJIorld[ny

Rzeczpospoiih
Potska IE

Unia Europejska
Ftjndiii.i

J. OJ J. I. flJJ) (J M



Zalwznik ur 5 do siwz KFU.I”—236—20 I)

\Vykiz wykonaiiycli dostaw

DOktIlHti)t

Przedmiot dostawy
\\ .irIoc bruuo

Data wykonania Odbiorca po!wcrdzajacy
dostawy W A -

na I e te WyIK(IHU Ii W

Do każdej dostawy wymienionej iy wy-kazie należy dob1ezy-ć dowody okrSlai:ce, czy dostawy le zostały

wykonane w sposól. należyty

(:„lI(7sc(IiiLć), d,iia r.

(/)0U21i )

19

Fundusze R

__________

Unia Europejska
ECJIe

I

________

Rc
t,-4F r



Zalaeziiik lir 6 do siwi KI Zl”—236—20/l9

U ilitiwa itr KF/ZP 237—20/1”)

Zawarli \V dnio r., \V wyniku postepowania O udzielenie z;iluOWiellliI puhlieznr tui

S fan 0W is Lo (10 1)2(1 tł (I wlaśeiwośe i i kusI ycziiyeli WyUOl)OW wló Licu ii ici”c Ii /akońc/.Oilei() wyborc in

przez Znu;iwi;ij;icrto uleny Wykonawcy, w iryhie przetargu nie Lralliczone,o O wannci nieprzekriczijacui
rownow;irlosei kwot okrc”ionych na podsl:iwie”trt. II ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 1004 r. Prawo zaniówien
publicznych (PZl”).
O iii LI Ii „

Sieć fladawcza LU KASI EW ICZ — Instytut Włókiennictwa, i nstytuteni badawczym z siedziba w Łodzi (adres:

„)2—l 03 I.ódż, Ul. llrzezińska 5/15) wpisanym do rejestru lIzedsiubiorcow pmw;KIzneeo pn/cz Sad Rejonowy (Ibl

Łodzi—Sródlnieścia w Ludzi XX Wydziitl Gospodarczy KRS pod nuinciem: 0000043804, Nil”; I”L:724—000—0b—

64. Rcroii: 000050239

zw;inyin dalej ‚„Ziinaw uj icym”, reprezentowanym przez:

I ) dr inż. Tolnisza Czajko\yskIeo — Dyrektora

2) mgr I Iinne I”aszkiewicz — (ilówiwgo Ksicgowego

zsiedzibiw NIP”

zwanym/i dale1 „,Wykonawci”, l”eprezcnlowanym/i przez:

1)

2)

Un lowi li w,glcdi ni wynik post epowinia opartego o przepi 53” art .39 ustawy I „rawo zamow cii publicznych z dn in

29 stycznia 2004 r. (u.p.z.p.), nuci którego wyloniono Wykoiitwcc.

I”i”zcdniiotcni umowy jest Stanowisko do badań wbieiwości akustycznych wyrobów wIókienniczych
zLodnic z wyniogam ztwirlyini specyltkicji istotnych warunkow ztm( aenia uraz ukrcie.

2. Wykoiiiin ca lista litie dostarczone unudzenie w ii icjscu wskazanym przez Z,a,nawiajaceeu, w budynku przy
ni. ( dańskiei 118 w Ludzi, dokonuje jerro pierwszeco uruchomienia oraz przeprowadzi szkolenie
pracownikow ZauiawiajacetLo w zakresie i”bslugi I eksploatacji tirządzeiita W wymiarze 5 dni. Szkolenie nosi
zostać potw!erdz(me wiiidecIweni.

3. Wykonawca wraz z urzadzeniern dosuarcza e10 insi rokuje obsluci w jezyku polskim unii instrukcje Bil P w
jczykti polskim oraz niw dokumenty wylilleane charakterystyką przedmiotu zaillowienia.

4. Wykonawca zobowiazuje się spełnić świadczenie bcd!ce przedmiotem umowy w terminie 2 miesiccy od
„zawarcia umowy.

3
Strony usLdlja. że cena umowy jest całkowita \YaitOśc bruth

(słownit ) zawierajaca

VAT.
2. Zipłita n;islapi do 30 dni od dnia wystawienia liktory Ol konto wskazane ni Likturze.

3. I aktory nut be przesyłane w hinnie elektronicznej tui adres e—mail efllktrlry(a:iw.lodz.pl
4. Zuiiawiajacy oswadcza, że jest płatnikieni pxltiku od lowai”ow i usług, uprawnionym do odbioru Liktory

yA”l”.
5. l”ozytywny protokół odbioru zre;ilizow;ineio swi:,dczenia umownego jest podstawi do \\ystawienia Ltklury

E!:W
ospoUta

_______



I. !.lllla\ylajacy tlokoni 3i()i(IkoIarllUt() (ICtIlIOItI iaIc;y(co wykonaitia ))7CdllIlO(Ll LlllIówlelIiI.

2. Odbiór Zijstillie dokoiiiiiy kOllIi%)”jilie stWierdzony protokolciii zdawczo—odbiorczyni.

I. WyLaiwiwca (1(1/Ich CwlIUlICii 11.1 t”hrcs . III—CN III i)riL(lll]1II z;iiiiówicIIia. /.alnIwiajc\ iik poim.i

ztdnych koszww 2WHIZ:IIlyUil Z lIaprawZIlIll .1yarIIlcyIIiyiui. (/iI lrwaiIl,l .W.IIII1CjI WYd1117111\ ct

Iuloin;Itycznic o hić tlili kalcndirzowych kloe Iipiyil.i Od ((Ula /1)szcl1!iI \ady do dnia jej skutccznLo

(15 LM IICC ta

2. W\ konawcti ;ipuwnia reakcje serwisowa w cnlsie I!o(izin do ktinca utistc;ilIcro dnia roboczcro od

illOlflcli(tI /.ILIOS/L”II[iI \yaLl3” )i7.C/ łtli1Hl\\” JilCl.t.”() V Ii)rlIIie liII{Sl)\yt) LII) (lr(IIt.iI ŁIek(rililiL/i)Ll. WIula Illilsi

/O5[1L ustinitt;i V CHI!1iI S (liii 11(1 ć(ni;i jej >„eIosyLi)tl. !.tl(LInIe [i5I.IIIICCHI \YaLiy pr/L”IIIL dro;1ti ltiks0yII LII)

ckkIrori”czri,i. 7iiiiiwiijacy niczwlouinic Io(wcrdzi przcsyl.iiac je Wykoiiawcy nIl piśmie (V łtirmit isiu

p0Itc0I1e40. W przypadku, (1)/ liR 1110/t zostiic tistinielti W Icriiiinic 5 dw od duci 7lOSiCliIii

Wykonawca iipIaei kart UI]i0\(lIiI ()kreIIOliti w G tisi. I lit e).

3. Wykonawca ponosi odli nyicdzciliiosu za Jiialanie 0501) iI%ccich, h(óIyun powwr/.y wykonanie dosiawy (:apiy

/ć1: ;os!anić 11V!!) JJ/ W JI1 „p ĆJĆM II tdl” iI”i”k 0! 10111 LI J iść / lż „IV/C /.fl II” Ofć „tcić ZOili 1(1111 /1(1 iś”kiti Pil ć • Ufl 01 l”h lilIj

JIO (IIYI”kOiialI”tś)iii).

Za nicwyk<inanie lub uIiciIaleź te wykonanie UniO% Wykonawca zlipł;ici kan umowne w wysokoci:

Ii) /11 ()dSIapIcIIiC mld umowy z W y” \\:\ikon;j.ye\ W wysoko”.ei 15 wanoci miniowy bniito okitlone1 w

UI,t. I tiniowy,
h) za opóźnienie w realizticji zObOWiIiitlIIitl UI110WI1CO ( ziodnic z * 2 plo 1) 0,5 l aitnoci umowy bruno

określonej w 3 ust. I umowy. za każdy dzien opozlucnia, lic wiecH niż 15 wartości tliuowy hr 1(0

okrcIonej W 3 ust. I umowy.

c) za opóźii cnie w tisun kciu wady (icxinie z 5 pkt 2) 0,5 % wartości liniowy brutto określonej w 3

LISI. Ui7I0\Y\ 71 kaidy dzIeń ()l)O/l)lCIiIZi. (Ile Włecej UlŻ 1) u WaIlI)%Ci umoWy lIrulio (IkrcsIoiIej W 3

uist. I umowy.

2. /„aslrzczonc kii3” umowne nic Wyl,łe7ai (?Llp0Wie(I/iaIn0.ci Wykonawcy fl;i 7IiSwlacii oenlnycb, cieli

„NN sokość szkody spowodowano ilItiOSzelilelil postanowień uniowiiycll przekroczy wysokosc zdSIiYezOliei

kary UIII(ny Ud”

I)o <lnhitwialIl,I spnlw iwiaitiiych z rćaltzacla nhlilejs/ej UIUOWV upiważiiia s „C tron\ łaman tijaceeo

kl nr aku

e—ni;iiI ze strony \Vykonauu\

tel ur laksu

lIliI

2. Zmiana intortnacj i wym cnionych w ninicjs7yrn plirligralie wymag( piseninego powiadomienia jrzeklzllllego

5 (OlIW.

\\ szelkie iniiaiiy Ilililejs/Ci 1l!1iO\V\ wyuIlIwaja tOnlI}” lCl1iflCi IllIt! ryOreIi1 iliLna.n0ci.

2. Sfaniy ;„r;cwiduj;i iI)0Żli\yO.C dulkonY\yiillla 71)lilii % LinIOWie, ZiUlialla liniowy (Il))us7c!aIl;Ii hedzie w

srauuicacli wyziiaczonycli przepisaluli I”Zt”, W t3”lll anykul 144 ust. I PZl” oraz okreloiiycIi W flillieS/Cj

lUR IWie.

3. I went ualne spory wynikajace Z li!lliejsieJ mIlowy l”O7.slr/.yĘ”I Sąd lfliCjSCil siedziby lIlstytlIt dl Wlókienniel ww

4. W sprawne!) nic ureetilonanyeli posttInOWieIlcLIui UiUIejs/Cj nlnowy wija łiLStm)5(IW lIlie przepisy ustawy

Prawo zaiiton iCIl prlblic/IN cli i kodeksu ey\(”iIneo.

1)

(linon OI)(ilNiazoje OLI dnia IiOd(lIsIIliiil.

2. Ul)lOWa zostIdIt sporzadzona w trzech egzclliplarzach, jednym dla ykoniwcy i tiwa dla ZamawItljaceio.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

_______

RZCPOSP0LII3 i-O HrtJJdu M




