
Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut
Włókiennictwa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Środek wiążący- wodna dyspersja polimerii estrów kwasu akrylowego
Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. II ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KI;Zl-236-23!I 9

Łódź. dnia lipiec 2019
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Na,yu (firnii) 0)31/. 1i(tIt8YaIH:IWi;Ij:t”CtZO

Stec I t(IŻWCta Łtisiewicz liN) tui \\ Iókientiicl\ya

iii rz.ezińska 5/15

Oj ł ULIŻ. I”olSkl

teł. : 1)42 (ii—63—l (I

kiks. O 42 670—26-SS

Re()li: 0001)50230

yAl Ul: II 724—00t)—t)i,—61

Godzniy pracy: od poiiicdziIktt do pi:tktt. ud 7.30 do I 5.30.

1. Iiifarnntcje oóIiic

I. V pos(cpo\yanIlt (I LIdZICIC1UC z;t1116t4”i im koiiitiikmicja I))ICd!\” Zuna\yi;iimicYn

1 A”y kOnuwemimI odhynmi sic elekir nicznic przy LIzYCILI mini”orLilLI hti: /tnmnipiii mil.ttip.ati .„li . cPU;\Pu

ttps://epumip.ey.pI/wpsportnł „ pod adresem skrzynki: /IW—Lodz/Skrytkal SP

2. We wszclk ic1 k rcpondcncj zwi:tzmlnei J niniejszym postcpowminiciii Zmimmiwimtjmtcy Wykonawcy posiusuin

sic nUmerem oelos/H)imt (lii) lub II) pos1po\ymmnimi). oumt ()/flmtc/eflic[iI ppyaohii ii/CZ

łmimnmtwimm;icco: Kl/Z P—236—23/In.

3 Wykonawca zmiiertmijmtcy wiinć ud,m;iI W postcpowmmniu @ udzielenie /.miIllOwicflmu publicziiego, trusi

pommiduc konto nit el”UAP. Wykoistwcmi pos idmijmicy konto mimi el”UAR ma dostep do formularzy: złożenia,

ZflI4LD3I WycofaJ));) oferty lub wniosk mi oniz do tonu itlarza do kojunu i kaej I.

4. Wyrnme:inia techniczne oremtniz;mcyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,

elektronicznych kopii dokuntentów I owimikzeń oraz inlornsic j przekazywanych przy ich mizyciu Opisane

zosialy w Retilmniimmiie korzystani;, / minil”ortmtlu oraz Reulamiiiic ePUAP.

5. Mmtksyinmmliiy rozrn ur p1 ikón przesyianych za poredim ictwem (lcdyk(iwanycli tirniularzy (10: zlozeitia,

zmianY, wyrolanimi („termy łub winosku oraz do komunikacji wynosi 150 MIL

6. łat dute przekazmnu;i okrty. wniosków. zmiwimidontien. dokumentów elektronicznych, oswi;idczeń tul,

elektronicznych kopii dokumimentow lub os\yiadczemt oraz innych mi)!oriniiejm IW/Y urnie sic dute ich

przekazmmntit na cl”UAI

7. kientyumkator pnstclH)w;Iilia i klucz publiczny <Ilu dumneeo potepow;nii i udzielenie zuilnowieflhmi (ICHClne 5.1

iii, L,Śt”u ws:m”.Mu /zp<sty (imi”a iOi miimtPors:ilu oraz w SIW!.

S. Dokunicnty cIeki runie/iw, nswiadczenim, lub elektroniczne kopie (IokLiflentó\ lub oświadczeń sk udane su

przez W\ konawce za positdnmch%cili I „onnularza do koiuuiiiku,c1i 1ako znłuiczniki. Zmitumin izii:ic dopuszcza

rowimucz mno,liwosc skluidanm;i dukuii,cntow elektronicznych. oswmumdczcn lut” clcktronicznych kopii

rlokunientow Lit) oświmidczen za poniocut poczty elektronicznej, na adres enmail: zanm wicnia(i; iw.kmdz.pl

Sposób sporz;tdzcnma dokumentów elektronicznych. oswiuidezcń lub elektronicznych kopii dokunientow lub

OSfl nmdcz.eń fluisi In”C 2 Odny Z wymmnł;u):am okreslOn\”t)ti w rozporz;tdzeniu Prezesa Rudy Ministrów z (nImi

27 czerwca 2017 r. w spntwie uycia siodkow koniunikuicji elektronicznej w ltlstepowanmu @ udzielenie

zainowucni publicztiean oraz udostcpniania i pryecho\ywinia ilokumenmow elektronicznych OtUL

nJ:por:i „±etjjn AI,, zirri, Ro: li „O/ft dn/, 26 //; JciJ 20 / 6 i ii 5/ J/( li U IĆiĆ hi JIO Ii” i/okn tiż („„fil) li, juk ich nuci

:w,z (lit/i //I/I 1” O (I uj „A o h/tli :„„ ii / J I „sh to lenino o „d:tc/ „ii/j Ldflhi nić, „ii/U

L) Kmiz.dommtzoyo eNim „V niniciszei SI\YZ iest Ifltflya (I opatiieiiiupodpisuniu dokUlii)ei)tu!oa\iadCzemmtuL

kO.;il;iikoĘ\aJi\tli lildiHelim elckiioiiiczmnmmi. !utimlawi imLcy W\ nluie:i uia\ kwmtlikkon;i;iy podpis elektronfczm

wystiwioity by przez dosma%cc kwaliuihoumincj nslui /mu!,Inia, hcd:iceeo ptidiuiimten swi;ttlczm.cyimi uiu2i

cert ytikmteyj ne — podpis elektroniczny. spclii iuijace wyiiuiui bezpieczcnsiwa okrealone w ustawie z dnia 5

wrzcHim, 1016 r. o tisuau,ch zu,utuiiti:i oraz idcmlt\ łikuicij elcktro;iicz:wi (Dz. U. z lOb puz. 3570 ze zm.).

0. !mimnawimijmme\ W3 lincz,) nasIepuuiiee osoiw do kontaktu z \k ykon;twc;imn: Patiu Pan Mmil:om”zit.i i”ioirowsk:t.

Michmil kLilmmko\yskl eimtit: z;intowmctilmi(l mw.lodz.pl
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II. tryb udzieLcini i;ill1Uwitllia.

Niiiejs,c postcpowaiiic piowadzuue c( w (rybie prz LarŁRL utcol IIIC ilio lut pods(iwe trt 30 nast.
ustawy z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawu /anlówle(l Publicznych zWal]c dalej _.LJsl:IWa 171”” uriz iktow
wykmiwczyth \yydtI1yell IIL podstawie

2. \k zikiesic licurcLilIOwlIlyni mn]cjza Specyfikacji Isiotiiycli Waiuinków tinówiellia zwalin dalejStĘk!. ne,(osowlliIe 11141 piztuisy tIN(IWy Pfl”
3. \Vtnosc 7;liiiowienii J)r7ekiIc?.l ro\yilowirIosc k\\oR okreIoiiei W iiźepisieli wykoiinycyyeli \YydtI]”ch

III lOtISIIWIC iii. I I ust N ustawy I!P

I I I. Opis pritdmiol Ii „aiiiowieiii;i.

Srodek wift1cy%yodiI;I clyspersj;t polimeru estrów kwasu akrylowego — wodny roztwór żywicy
akrylowej o parametrach:
— gęstość (200( ) 1,04—1,08 g/cni3
— 1e1)k(Iść (23( ) I 5—3SinI”a s
— zawartość substancji slaiej ca. 4$52%
- pil 3,0-5,0

— Ilość: (00 000 kg

Terniin realizicj i stikcesywuycli dostaw nie moze być d u/s/v ni 14 (liii oti daty złożenia „;tiiiówien ii.
Warunki p)atiiosei w leoninie: nniiiiinini 30 dni i nic dłużej nit 60 dni od daty wysntwienii lakuity

Ii] lWi tj IC C IlU

l)c, każdej dostawy n;tleży doliczyć swi:itkctwo jakości/atest tub tintument potwierdzaj;cy postadiunie
Sysleniu Zapewnienia Jakości

Wraz z ofert! Wykonawcy są zobowiazani ŁIOStI rczyć na Swój koszt co naj ni niej 100 kg oferowanegośrodka wiżacego W cclii dokonania proby IecItitoIoiieinej CII pozwoli ni 51 wicldzellIc zctidnuisui W)ą(II)LI
I n iliit ti / \%%ąiiO liii / im iw” 4 tai <I okriltii, I (LII\ Iikh flhiif 1udnśistkuwi srudk wiLl tLto OF tł
(Icitie ŹL.O(lIIOsCI zaolcrowlneLw produktu z uiiirtkierystyk:i pa7eduUIIIU ZIII1OWICI1Ia.
Miejsce dostarczenia srodka wet cego przczntezonect iii proby: 42—103 Łódź. ul. flizezińska /3

Wyrob finalny jest wiok nimi produkowani W S iti Lliidawuz.ii I uktsiewicz Instytucie \k lókicnuici w
W”edltlL \YI:IsJlej tcchiiuik,tai, jiwstala pt)[ir/cZ illiawilIlie \yOknIIiy \Ąy(waizlnCj iiieliidi lowiiiiiiwlidnuLo (wytrzymuakeć na RIzulaŁaltie — kierunek wzdltiżiiy wynosi: > 80 NiSum \YL PN—l N2 4073—3: I 1)1)4)
nIIe%zltulIia wo(lnui dyspersji s:tilzy siodk:i wl:IżaueLO \ytidnej tyspCrsj 1itbiiieni esirtiw kwasu
akrylow teL) Zainaw iajaey w ymiia zeby w\ rob finalny powstaly w oparciu o oferowany środek Witżicy
temu piraiiiel ry jakucio e oiowetti wyrobu wytr,yinałi,ci wzdIuznu ni zerwaii le ( I (iD N 5 un \%
PN—IN 24073—3: I 444)
Zamawiający po przeprowadzeniu prób technlllogicinyclt (Ikresil ilość środka wiżucego — wodnej
dyspersji polimeru esirów kwisti ;ikrylowego ilutnesionej na J nr włókniny niezbędnej (10 lego. aby
konipozy I wińkuinowy produkowany w Sieci (ladiwctcj Lukasiewicz. — Instytucie Wtókiennictwa
wedlug własnej technologii, spełnił parametr jakościowy gotowego wyruaI)u — wytrzymałości wzdłużnej
na zerwi nie.

Następnie ustali cenę efektywna jednosikowi jako iloczyn 0115y środka %yiążacego — wodnej dyspersji
polimeru estrńw kwasu akrylowego naniesionej na t itr włókniny i cCn3 I kg środku wiążtcego (/dokladiiościa (10 czterech miejsc po przienku).

Wykonwea zuibowii”any je.t /IctL/t)Wlu z:tanówieaiie na zusdauli i warunkach opiiiycIl WC WłOr/Ć
IIII1OWV stlnowi:iey”iI 7ałacztuk aia5 dn slW”!.

2. Kot] („V tiiiz NoIiicilkILittira Wspóltieso 5mw sUka %ainówień: 24.32.33.20—3 estr, kwasu akryloweNo
3 7.aiiiuwiajacy 11W dopitszcza iiioiIrWosui sk:utlutia ofert cit”cir)W\cll.
3 /aailu\4laiauy nie dopuszet;a niiitliwnsei skl:ittunEu ofert WlrianIoW\ei.
.. /aIlIl\ylljaey nie przewiduje iiitiżfwoci tidzeleiic zuinoweli, O ktu”ryc Ii lilowa W „r (( INL I pkt 7

iist:iwy
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IV. I”erniin 4yykonuiiia zanIc3%yieIIia.

?ilnia\Yiitbte3 4Y\”IIIiI_LŁI ietlizai.ii ZaIUti\\lcIiIa 4% (eritlillie 13 tiiicięcy lctlc od daty ZIWlICIJ LIniowy.

V. %Yirunki udziału 4% PS(4I10W;1131tI.

() LI(łłLlttłiC J lI1()%%iClItI I))IąLH III1iC!IĆ SIC WykIH%I\Yt\ klói,y

I ) nie podIewi \yykIuczenhlI:

2) speliajil wirniiki udzL?u 4V ptNtepow;nlu doty”e,ace:

i) koinpcteiici łub Łll1r.i\ynie!l (1(1 ur %%a /eIni określonct (I/Ialzl RĘSci zawodowej. o (e wyniki lo Z

od ltk „ny Lb Pl .„ ep I L W

Zaiiiawiacy nie siawia warunku w tym zakresie

Ii) syluacji ekononiiezIIuu lub lalansowcu:

Latuiiwiajicy nie iawia warunku w ynl zakresie

c) zdohioe i Ieebnicćncj lub zawodowe

Wykoniiwci spelni ą trunek .iecli wykaze JC W okresie (?aaInicb irzech Lit przed upływem

terminu sk idanit okrt, 1 jeśli okres pro;;tdzenti dzi;ihilnoci jest krótszy— w tym okresie, wykonał (a

w )iJypildkti swII(lcłeIi ()brea(iwych lub c 1513 eb riWn C/ WykOny% ariych) nalezycie CO !IIIJIUII ej I

dost.twe ŚnUka W /:Ieeso (3 wartości co najmniej 30(11)9(1 zł brutto.

(Do pta lic t”i z/u tui [„L N ti alb ).% Ii I LUt C I cIo /1171 tiflic li :li Ł(”l!I 1 Ii 11(1 [li I/34/t t1L „tui” 5/1< „/ti/W/hi

irunA oii tuJ_tu/n II” /to.yhpi in im/ii, III rtL un, J II” li ulu, tit li JIiJII ch in_ PL N. fin, rui/Iq t/ci p17IjiiiIi

srdni kurs pzIb/ikolyuny pite: Nurodow” !k,uA PoLyk/ t/ilu! wy:Ć:: Cia postcpott”uuuu).

1. Zallwiiiiacy unie, l1i ki/dylu ciapie postepowanti, tI7Ji:ić, Ze Wykoltiwca 11W 70SIl(lI wyiiuieiiiiych

zdoltmc 1, cieli zlaliwIżowinie zasobow lcehnicziiych lub zawodowych Wyk” niw cy w aule

przclic;yziccit sospodarcze \Y; konawey mo”e nieć newlty\yny wpływ ni reilizicie zimówien ii.

3. \yyktiitiiwc:i unie ;; celu potwierdzeni speliimiua warunkow. u których nOWI W rozdz. V. I - 2 b—c)

mniejszej śIWZ sttisowityclt syttiicjaeli oraz W odiiiesieitiu cICI knnkretncso zimówienit, lub cen cit-sd,

palt-ew na zdoltiościach teehnic,nyeh lub ziwodow eh lub sytllacji IITIInsowej lub ekoitomieznij innych

podiuitilow. niezile7nie od eltirikieru priwlieso laezicych co Z nim siostlnKow prIwil3 cli.

4. Lairitwiijiuy ednoczesiiie iiiloiinue. Ż.SIOSOMlii s\ tl.Iacji”” o której niowa \; r(izd?. \ .) niniejsze) Sl\k Z

4% ylapi w łaeZUic 4V fl/\ padku kiedy:

I ) Wykonawca. kIOrV poleci iii zd(ilnOsciich lub sytuacji innych p0dm10I\Y itd )\%odlli LIlII 11Y1i3idLlUtI.

ze rezili,tujic zaiu(lwienie. bed,”ie dysponował iiiczhednynii 2IsoblIIIi tych podmiotow, W

szezecnltuei przetl.st;iwi:ijic zohow,ijinie tych podmiotow do oddliiii im do dypoiyeji

iiiezbedrtycli zasobów na potrzeby reilizicji zamowitnia.

2) Zamiwiajacy oceni. czy udosreprtianc wykonawcy przez inne pod ii oty zdolności tecliiiiczne lub

i,iwttdowe lob ich sytuacji IjnaIhi)wl lub ekonomiczna, poz%%alaja ni w\k-Izinie przez wykoniwce

spelni.iiiia WIl1111k044 itdziilu w posttpow:iIiiil oraz zhad:t_ dYY flit zlidl]odza wobec leso

pittłtitiotu podstawy wyklueyelllt. ktorych lilowi 4V art. 24 ust. I pkt (3 22. art. 13 ust .5 phi 8

ustawy

3) W odimiesicimiti do wIrulikow dotyezaeyclm w\ ksżtalcenia. kwillIk.leii itwoknyyclm lub doswiidczenii,

Wykonawcy lli(15( jioIeie iti i.dołiitiseiiicli imycli podnuotow. jesli ludilioty te zreiliztia 1(1110W

budowlane lub usluci. (II) real izaeji których te zdolności sa wymawine.

5. \V kon;twe3 n (Itl U spoI ue ubiecic Sit o udzielenie łaIlio4y lenia. \k taki to Prł: padku w koili4yc y

tistnaw tija pelioimocniH do rcprełelitttwLnl cli ;y poslepowaniu O u(ł/[eicnlc łliIlll%4Ie111L iliu

reprezentowania w postcpowalliu i zLSSarciI wiiowy w sprawie zuiiowieilII publicznego. I”elnoiiinunctwo

301(1 r3ĘolcIlm niewa/liosdl 4V postaci elektniiiiczicj. opilizolme kw:IILko4%ariyni pOCI3bCIil elektroIllc/ny!ll

iakzy doliczyć do OICI1\ . ZaIIIwialacy (lO)Jtt%7c/I tk,zcaie elektrolliczl)cj kopii peTIotlocacts%I

poswlulczone) przeł noto iszi kw lilikti%inyITi podpisem elekiroimicznynt. I )okuituen( (lub dokunieitty)

zawielaiac\ tlst,ll(lXyleIlc pcliotuocmkt una ioa:ie łIołoli\ wraz Z oic:ta W (lddzleln\ ni pIki.

cltr.Ir4lTmiczocj opatrzonej kW:ll)T5k)Wiinynl podpistaum eltktrnJuid”tiyiii, 1 nrlcptlIe wraz / elkiln!

st:IIIowilcynu ojerte skoll\presowaii3 do jednego pliku arcliiwuiti (ZIP).
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(.. W przypadku \yyktiawców \\sP(lne hlLliaccli SIL O tidzcl.iije zIi1ló\yIeiua iisrunki okrclone wrozdziale. I. 2) lii. c mUsi Sj)eInslL CL) IUIi1)lIIUJ eden \\ ykuiiaw”ct SII1ŁOLIL1LlIt(C lub yszcy WykonawcyCLI) W

\„t. Wyki uczenie W 3”k(1ln1WC3” lut pods(:iwic art. 24 ust. 5 ustawy PZI.
/..lnlawlaj;lCy pmzewmdue wykluczenie Wykonawcy st podstawie tri. 21 ust..i pkt S Listawy III”.

Vi. %Vikaz oświ;uiczeó lujij doLulIlleIltóWq puulwierdzajacyeli speluiauk warulnl%ów udzhtlu w posięptiwaniliutrat brak podstaw wykluczenia.

Do o(erty kiy.tIy Wykontwct muli dcl ezyc aktu iw na tizjemi bliid;tnia okn oswiaoc,inie w tórmuje
jednolitego europejskiemao Lickulnentu zamówienia (JIt)Z) . sporzidzoiiezo wedltm1, iv/Umil .ttndlmiiowegOfl”nmmlarnt okrcslonetzo ruwpom.zidzenieni wykonawczym Komisji I tiropejskiej. w zakresie wsk;tzaiiymn w5! Wł. (Zalic,nik nr 2). intormaele zt\y.nte W WW dokumencie bcda stanowie wskpne potwierdzenie, zewykonawca nie podlera wykluczeniu oniz. spelnia warunki udziału w postupowaniti. nstrukct wypełnmauiadokumnLntu Źli IdUIL SIL nt tromile llIiS uni p ąji1 il ii ilt_ I (IW hlm ji
YypC 1: in—II 1)7-I śI ) tR! Ulektronknw „zd;k do wypeltiicnia 31 Dł. jest dosiepnc pod adiescnrIlmtps:”Lcceunfl1.clIImlo\L lIl”llIOI5(Ili;l!il\L.ssIiiI/tlllcl”LIllt Pl

I )/isitc;yiloiycwjxsi.ei llcklromiIu/nLJppalrztmcj kiy;ililktw;iiyuitlpisemii_eiekmrmmiiiyma

2. W pitypittiku wspulneeo ubietitn a się o zamuowlellme pzz Wykonaweow, J II)! sk lada ka7dy ;
wykonawuow wspólnie nbiewijiicych SIC O zarnuiwlenie. Naie,”y je przesiac ziz()(InIe Z zasadami okreslonyni iw pkt I. Uświadczenia te flUt% pOt\YiCf(i/ite spLin)anie warunków tidzetłui w po.slcpowaniti, hmak podstawwykluczenia iv zakresie, w którym każdy z wykomiawców wykazuje speinianie warunków uclzialuW posiepowaniu, brak podstaw wykluczemna.

3. Wykonawca, ktory zawiemLa po yier/ye wykonanie częsci zamówienia potlwykonawcomii, w celti wykizaniibutku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z. udzelu iv postcpowaniu składa itl)!..
4. Wykonawca, który powołuje sic na iisoby innych podmiotow, w celu wyklznnll braku islflicllfli wobecUch podstaw wykhiczenm;t oraz spełnienia — ti zakrcsie. W jakim powojuje sic na iCi zasoby — warunkowudzialu w postepowaniu skiada JIL)!. dla każdego / tych podmnomow.
5. ()swmadcicniim poclmmomow kladajacycli oLrle upolnie. podwykontwcow orazutlocpmmu4ucycłI potcmwjat składane tounuhirzu II I)! powinny nUet łorine dokumentu clLklroniel.mlego.iodpmsaiiego kwaliflkowauymu podpisem elektroaicntyiu orzez ka2dego / lich, zt nastcpnie należy je wraz zplikami stanowiaeyimu okot skompresować dojedneo pliku archiwum (LIP).
O. !anlawmit;auy dopuszcza nasicpujacy Itumnal priesylimiycl danych: .pdf, .doe, .docx.. sI[,.xps. .0(11
7. Wykonawca wypelnia iii)!, tworiac dokument elektroniczny. Może kor,ytać z miariedzia 5j)f) (Serwisuijuożliw lajacy wypeinienie i ponowne wykorz.ysianie ISPI) dotepuy ma stronielInIi.: 1CLCLLIiijlit Ca miiots eSpLiJ)IICr?IiII)g IiI) limli innych dosiepnyeli miarzedzi lub opmouranlowania, któreuiiioż.Imwiaja wypellueilie ii:!),”: i t”twoiteiiie dokumnemitu elektronicznego. w editymu z ww. Ibrmittów. PyU/VIi) ?:lleUa SW „.1050% ilI)ILm format LI .J)Ót. Ltleua SIL StoSofl tI]le nlI7CIIzma I SPI ).
S. Jeditoliy doktunelit priyootowany wslcpiuc ;Ę/j/ Zaniwm:ijacceo dli pri.edmiotoweto p stępowania (WForniacie xml do zaimporhnyani;t w serwisie leI SPD) jest dostepny na stronie ultenietowci!.zlmniwl%ceeo W lnicjScu 7:11)) lesze/el] ja niniejszej Sł Wł..
4. Za mawiający iitfluritttmje, że Insi rukcja wylwlmliania .1 [1)1 jest dostępna na si ninie Urzędu Za mówieńPublicznych pod linkiem: httpsJ/www.ufLupy.l)l/ dat ahis%ds/jnht file/flit 15/324 15/l ijuikcji

W\ iieliiiania—3 i:iw.— Il”fl.pciI
IQ. L:llnawi;ljae\ i:;ed LId/lelellielIl ŹamnóW:elija. WC/X”, iC \\ \kOi):IWCL”, kloreco Otella /051.11,1 II:Ii%yJcJ(IcumIlIlna, dl) złożenma iv wyznaczonym, nie kwtszymn niż IQ dw, termInie aktualnych ue dziemi zlozehatlsLentlIaCycłl O”\VI,ILIC/CI) lub LlOkUI)leI)mLIW

I ) ilInrm”lacj i z. K Iaowcti Rejestru Karmiczo w z;tkre,”.je okrełonymu w art. 21 ust. I pkt J. 14 i 2 I ustawy.wystawIonej lic wcześniej tiż 6 muiesieey przed tl)lyweln ternlimlUl składania otell.
2) z:swiadczemi;a Xi t:teIwLo() naczelnika nrzcdu skaml tnyeeo potwierdzijaceuti. ze wykonawca 1] je z:ticni Zonlaeaiueii podatków, wystaw mtim:ee Ile wezesilej muZ 3 mnie.i:itc Y/c(i upływem termlmlu sKładania 01cllub mnncgo dokulnelimu pomwicrLtząraceo, że wykonawca zawarł pomoznmllicwe Z WlacI%yll) (irganenipoLlamktlwy!lI Xv 5łitilWC 5i)I11 IVCI) IhltCili)iei Wit! Z ewLIItLIaIi\”ii)i OLKCIkIIIIi lab grzpyitilIi. Wszuzegolmiośem ti;”ykI pr/ew (lilie priXyemmm zwolaieiie. iitlroezcmie lub royioże:iic 11:1 raty ;„iiciyeItpłatności lub wstrzymanie w całości wykoiiaitui decytji właściwego organu:
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7) zls\yla(lczen”l \\lascI\\ej telel)O\yej jelilh)stki oi:aiiizaeyinej Zaklidu litezpieezeii Spoleeziiyeli lub Kasy

Rolitiezezo bezpieczeiii;1 ip<lłeczne!.o lIkI illfleo dokumentu potwiunIz;itaceo. że Wykonawca nie

i.;iIe,i Z oplae:inIen) składek na nheipieczeni;i poluezne Uli itlrowoinc. \yystaWiOlies.u nie \\e!esi)ici nI: .

iiieiace przed upl\ weW ternuiiu skłidtiici nIco tui lutego tlokuuitentti potwerdz;icego, ze \k ykuiiawc:u

zawaul pOrozuuluicflle Z WlllsCi\yynt owincln ywe pii tYCh lhile/lB)ci wrazi cweiittriliiynui odsetkami

tub grzywulaiui, XV zciegoluiusei uzyskał l17.etyi zlane IIIVYŁlU zwolicie odroczene luti rozEozenie na rity

z:ileetych pki(ności lub wstrzyiiialiie ty ctilości wykouitiiiti decyip wlitsciwe:o Or:4tintl;

4) odpisu z Xyl;lciweo rejeslru lub z (eiitr:ilncj Lw,ilenct lotirmaca o i)zialalnn ci („ospiohirczej. eŻtihi

OtIuchite P17eP5Y wyuii:Isijiu wpiso rio iciesilti lub ewidencji, w celu potwiurdzeiut braku podstaw

wykluczenia na iiidsuiwic art. 24 ust. 5 pkt ustawy:

5) Wy każ dosuw w przypadku swuidczeii okits iwych lob ulw ycii n iwa Cł wyko 1) w:inych, w okresie

ost;ilnieli lat jtrzed uniywriii terlitillu skltdiiua ulen, a czuli okres prowidzeiiia uizi:tI;ilriosci jest krotszy

w tym okresie, wiaz. z j)t)tianltn] ich \XtirtOsci. przedmiotu, dat wykonania i mdmiotow, in izecz ktorych

dostawy !)sI:uly wykonane, oraz /a!ac/ellieoI dowodow okrelaiacych czy te dostawy zosiaiy wykonane Itili

s wykonywane należycie, spocitIzoutcgo irodoie z zalacznikiein nr 4 do SIWI.

l)nwudztmi iotwierdz;i1ticymi czy dostawy zostały w konane należycie Sa:

— reicrencc hadż iitite dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy hyly

wykonywane, i w przypadku widcztń okresowych lub ciaiUyeii są wykony wafle.

ieeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać łych

dokuiiiciuow, \k ykonawc:t skkida ośwtadczenie.

h) dokunicatuw dotyczicych podmiotu tiyeclerro. w celu wykazania braku slIłicilw wobec nieco po(isliw

wykluczenia oraz spd niema, w zakresie. w jak im wykonawca powolue sic na jego zasoby, warunków

udziału w poslcpowaniu — jeżeli wykonawca poleca na zasobach podmiotu trzeciego.

I Jeżeli wykonawca ma siedzibe lut) miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zamiast (kiLuIIueilI(W, o których nioW:i XV

I ) pkt 10. 1) sk lada inIormmcje z odpowiedniego rejestru albo. ty pr,”ypadkum braku tak ego rejestru, inny

rownoważny dokument wydany przez wlaściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w ktorym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub iiiiejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy

infurotaeja albo dokument, w zakresie okreskinyni w art. 14 ust. I pkt li, 14 I 21 I”ZI, wystawiony nie

u4”czesnw niż 6 miesjec) przed uplywetn lerininu skltdtinia uiler,

2) pkt ID. 2) I D 4) — sklada doku:ncnt lub dokumenty wysl,iu one XV kraju. w kiór\ ni Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzttjaec odpowiednio, je:

i) nic zalecti z oplacaniem podatkow. opiat skiatlek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo ze

zawarł porozui tlenie Z wiaśe wyiu olcanetn XX sprawie spłat tych ntletnośc i wraz z eweiit ualnyiui odsetk:tm I

lub Wzywitaltti. w szczegolnosci uzyskai pi7ewidzane rawen iW umienie, udroczene lub ro,.lożenie lit rity

zaległych platnosci ful) wstrzymali ie W cafosci wykotom ia decyzji wlasciwego orżanu, wy lawuony itie

Weześnkt idź 3 ndesicey przed noiywent terminu skl,tdatiia okn

b) itie otwarto jego I ikwidacl i ani nie o foszoito upadłości Wystawiony (lic Wc/Łaniej fliz (J flhiCs CY przed

upływem lerinion skladani:z ulen.

12. Jeżeli XX” kraju. w ktorym Wykonawca ma siedzihe lub miejsce zanneszkania lub noejsce zanue.szkiinia lti;i

osoba, której dokument dolyczy. nie wydaje sic dokumentów. ° ktoryrh nmwa w rozdziale VIII. zasts-puje

sic je doknineuticot zawierajacy,n odpow:edni” oświadczenie Wykonawcy, ze wskaznnien osoby albo osob

uprawnionych do tego ieprezenlacj i, lub oświadczenie osoby której dokuuiwnt mial dotyczyć, zlozone przed

nottriuszem lub przed organem satlowni. adininistnmeyjnym albo orgaoeiu samuiorzadu zawodowego itiit

gospodarczego wiasciwyni ze tt /i? cdu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub mIejsce

ztoiicszkoutu tri osoby. Ferutiny okitslone w rozdziitfe \i. II stosolc.ie uitliiowiednio.

13. Wykonawca otajacy aedz.ibc nil terytoriuuiu Rzeczypospolitej Polskie1, W odniesieniu ulo osoby majticej

miejsce z;umnieszkiuiia piza terytorium Rzeczypospolitej idsk:, której dotyczy dokument wsLaz:ny u pkt

ID. I ) skl:tda dokument, ti kton In nowa w pkt t I. I ) w zakre.5ie umkresluinynt ty art. 14 ust I pkt 11 i II.

Je/eli w krajti. w kitiryni iniejste zamieszkaina ma osoba. kbWe) doktmnieutt mial dotyczyć. ile wydaje się

takich ultikuntejitow — zastspuje sic je dokunieotuot zaweralacyJ:i o.sw:adczene lej osom zlożoii\ Iii pieli

not;oiuszein lub pr/ci! organem sadowym. administi;ieinyun albo organem samoizadu zittodowego lub

sospodarczego wlasciws mu ze wzele dn na ntiejsce zamieszkania tej osoby. Ten nin określony Xv rozdzaIe

\ III stosuje sic odpowiednio.
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14 Dokiiiiieiiiy lub (hwiadczeli a ( dotyczace wykoiiawcy”wykoiiawców wysicptiiacych współii je j innych
indiniotoy. na których zdoInociacli lub syftiacji polte,a wykonawca na zaad ich okrcslonych w art. 22a
Liąawy). sklad,nic ;i W oryiii;ile W postic: dokuiiiciitu cIekiriinic,neio lub w elcktronicziwj kopi
tltiktirucitiu Lit, O\y:adc/si1ia 1)bWiLdcZtlIlCj 73 /cJdii8cztti3eilialeiii podpisem kwalidkowan ni.
Zobowlizanie, o którym mowa w niziłzitle y.4. I ) nalezy z!ozyc w oiyL”,intIe W postaci dokunieiitti
eIektronicziiew lub w elcktroiticziiti kopi dokuiiwiuu hit, oswtiit(c,siiiit )(%SWi3dcJOtie) ii iiotlntise z
ory:intIeiii podpisem kwili ikowanyi.

I 5. Dokuiueniy sporzadzone W etyk obcym musza być zlożone wraz z tltnnaczen icin iii jczyk polski.
16. Wykonawca w terniiilie 3 dni od dnia zaniwszczcaia na stronie initrnetoo ej inlorm;teji, o Lwiej mowa wart.8( Lnt.5 nstiwy tVP. przekize z;u:iwiajieeinn ow:idczen:e O przyniIezioc. lub l,raku przynaie;noci do

lei :.lJi)ej irnpy hapiiałowLj, ktorej ciwa w tri. .i ut. I akt 23 usfiwy l”ZP, Wa.” ze z!ozeiiie:lioiwiidezeina, Wykonawca unie przedtawić dowody, ze powiazania z innym wykonawe nie prowadzi dozakiócenia konktnencji w postepowiniu o udzielenie iaiuówieiiia. Oświadczenie składane jest w postacietekironicz.nej opatrzonej kwalilikowanyin podpąii elektroiiicziwin.
I 7. W zztkreie iiie Uleeulowaityin SIWZ. „astosowmie niwa przepisy rozporzadzenia Minisinu Rozwoju z diiia26 lipca 2016 r. w sprawie rodiaiów dokumentów, jakich noże zadać zainawiajacy od wykonawcy wpostcpowaniu o tidzielcnie ziniówienia.

IN. Jeżeli wykonawca nie złoży dokumentu. o którym mowa w rozdz VI. J . nicjszej SIW!. oswiadcitn lubdokLilneniow poiwicrdzajaeych okoliciiosci o których mowa w art. 25 osi. I ustawy Pil”. lub innychdokumentów niezbcdnych do przeprowadzeni postcpowan ta. oswiadczenia luI dokumenty są niekompletite,zawiera)L bIeLI) lub butkt.i w\kaj.oic przez !.IniaWiajaeeeo Wal płiWoscu. zamawuajaey WC/Wie tło ichziożenut, uzupelnicnia, popciwicitia w term nie pze siebie wskiiznnyin. chyba że ni um ich ztozeiia oferta
wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo Lon cenie byłoby uniewaznieimuc posiepowania.

19. Jezel i wykonawca nie złoży! wymawunych pelnomocnictw albo zlozyl wadliwe pelimomoeniciwa,nuiilawiajacy wezwie do ich z Ioz.cnja w terminie pr/cz siebie wskazanym, chyba ze mimo ich zlozenia oferta
wykonawcy podleca odrzuceniu albo koniecziw byłoby uuncwaznieiiie postepowiitiai.

20. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających sic o udzielenie znnowienia oraz w przypadku innychpodmiotów, na zasobach których wykonawca pukca na Źt\adacli okresionych w art. IIi ustawy. kopwdokiinieiitow uliityczacyeb odpowiednio %4koniL\Ycy lub tych podniiotó\. mo”a kc miwiadcnnic zazett1itoe z orye ijtaicin przez wykonawce albo te podinuny albo wykonawcow wspoln ic ubierai;icych sic oudzielenie zaiuiowieimia ptibhicznee.o odpowiednio, w zakresie każdeco z nich dotyczi.
21. ł”oiwiaćczeimia za /ei)dnOiC Z or\euililenl dokoiiue ()dflofl leonin Wykonawca. poliiot. na kióreeozdoInociacb lub syioicji poleca \k \konawca. Wykonawcy w\po]nie ubiceajae sic Li tidiieleiiie zaniów:euiiaalbo podwykonawca w zakresie tlokuineuttów lub owadczeii, które kiżdetzo z im ich doiycza.

22. „oświadczenia za zodność z cmniinalein elek(r<mnieznej kopii dokumentu lub owi,idczeuiia iiiisieptqc przyużyciu kwalitikowanego podpisu elekiroiócziieiao.

23. W przypadku przekazywania pr/Cz W ykoniwce dokuineiti it elektronicniceu w lbrmacic poddąiącyni danekompresji, opairzenie pliku zawieraacego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronkznyiim
jca rowimozute,w / noświadczcnieiim 1irzcz Wykimawee za zeodnose z orygin:iłem WNJysikiclm
elektronicznych kopii (k,kui]ieniow zawartych w (viii pliku. z wyialkienm kopii posU idezoiiyeh odpowiednioprzez imileco wykonawcc ubieellacero sme wspolnic Z nim O udzielenie ztiiiowienia, przez podmiot. iuiktórego „dolnościaełi I nb sytuacji polega Wykonawca oraz z wyjatk cm dokumentów zlozonycli w oryiziualcpodpisanych kwilitikou;myin podpiscit elektrouicziiyni.

24. Jeżeli one maI doktmientu lub oiwiidczenia. o których mowa wan. 25 ust. I ustawy. lub Inc doktinient\lub inwiiutlczenii sklid:une w posiypowiiu o udzielenie zaiiiówienia, nie zostały sporz.adzone w postacidokumentu elekironic-.”riego. wykonawci może .sporzdzić i elektroniczni kopic iosiiduneeodokiiamentti lub i,swiatlrze;nu pos\yiadczori kwi :konanyni podpisem elekironicztix iii.

25. W przypadku wsk ai;unt:t przez wy ktniiw cc dostpno.e oświadczeń łub (ioiktnmienlow. o których mo\ i WRozdziale \7[ SIW! w lortnie elektronicznej pod określo;uyiui udresaini iiternctowyiiii oeolnodostypnyelm ibezplutuuych baz danych. z:niiawiiiacy lobiciL saiumdzielrtie z lech baz danych WskLzuuic „rzez wykLuiiltWeeow;udezeoja tub dokumenty. Jezci oswsadczeniu i dokumenty. o których nowi w zdaniu oierwszyuin Sasmort.idzoute w etyku obcy:o wykonawca zobowua,o,y jest do przedstuweui cli iłuam:iczeiima na jezykpolski.

2. I lekri,ć w SI\y/.. a ukże w zaIucznEkiclm do St W! ystcnue \CV!UOC podpiw.ini Ll(mkumentow łuboswuadczen lub ież porwuerdzania dokuunentow za zeodumoc t Oiyeiii!cni. naleje przez to niztiiiiicć że
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osxyiadcieiii<i dokuiueiity te powinny być Ollin/Olle kw.ilitikowiiiyio 1(Idj)iseil1 elcktroiiieiiiyiii 05(W)

(osób) uprawiii4iiwj (upriuiiioiiyeli) dii t rie;”eiomi \ykozl;iwcY;pod!iiiinu. iii isiibaeJi tuj syttiićji

kuoe”o \YykOi)i\%”ci pOILtI zO(Ii)ue Z „;iI:tI11i repiezuoticji a,k,iz:inymi we Wl;isćW,li ri_iesIr/e tli) osohe

(osoby) tipoy.iziiiotii do iepiezeuitOwiiliii wykonawcy podinioto, ni z:isobiclu lub sytuwji któreo

wykoii.twci polesi Ibl podstawie peIil0iIu0CIIic(yi.

27. lelnouociuictwo. o kóryiii mowa w pkt 2/i pod ryzoreun Iuewtżiiosci nosi być złoztiiie W postaci

dkIroIiie”iLj, opitm)ne hwililikow;tiiyiu podpisem elektronicznym przez osobc/\ upowaznione (1(1

repre/etitIt ji wske”iiie Wc wIaeayyin rejestr/c. !:iiniwiiiuicy doptiszczi „iożeiiie elektronicznej kopii

pcinoiiiociueI\yi )L)SWJUiIc/One) przez Ii(IIarutisy,i kwilitIkowin) in ptidpseiui elektroiiicziiym.

VII. Inhiruiacje O spoNohie jioniztinnewaina się Znntawiaj:cciu z 1Yy”lon:,ncawi orne przckazw;inhi

tIŚwiii LIcZeń I do ku ni cn (ów, a (:1 kźe wskazaii ic osób ti prawu innych do poroni ni icwu nin się

z %4ykiiawcami.

Y” postcl)o\yilliu O tidzeIeuiie ziiiućiu lenia komunikacji pOIIIicdzY Ztsnawiij!cym 1 Wykoisiwcuini w

s,tz.e<In<,sci sk łidanie owiadczen, wniosków ( innych niż oferta), zawwd,micn oruz przekazywanie

inlorun;tcji odbywa sic elektronicznie za porednicIwem dt”d;”kowanego fornndarza dostępnego na ePUAI”

ort,: tidosiępinonego pr:e: „ninil”ortal (Jorinularz do kon,n,,Minyi. We wszelkiej kores oIHkIic1i

zwiŁzine, z niniejszym poslepowunieru Zamawiujacy i Wykonawcy posłusLuja SIć numerem orłoszeriii

(fiZP, II 3) Itui ID pos(cpOWaniu).

2. Ziniawiiiicy noże rownicż komunikować sit z Wykonawcami ni pomoci poczly elektronicznej. cmiii

ztilioyuelliuQ(iW.h)dz p1

3 I )okttuiieniy eicktroiiiczne, oWiitICzenii lut) elektroniczne kopic dokumentów lut) Osu iidczen sklidanc sa

przez Wykonawec za posrediuictwem I”or,,zuIwza do ko,niit,i/,iu ji jako ztlaczriiki. Zamuwia jacy dopuszcni

równie”. mo;łin”oć skluIiniu dokumentów elektronicznych. nwiidczen lub clektroiuic,nych kopii

dokumentów lub ow,,dczen ii ponioci poczty elektronicznej. na wskazany w pkt adres umai I

/tlllOUiel) Ia(ji iwli IcIzpi Sposób spori_adienit dokumentów elektronicznych, oswadczeń lub

elektronicznych kopii dokuinentow lub owiadczen mu”ą być zody z wyiiiaeam lit, okreslonymi W

rozporzaclzeutiu Prezesa Rady Ministrów i cmii 27 czerwca 2017 r. w 7nne/e icyehi ŚrodAńiu” t;niit;zikucji

II” /)oshjout”aflhtŁ 0 żiLt”hii1 :amoll”hnkt p;ib/śr:izi:o oni: ŻprsihoIt i”nuzu/

do,unmo;t chinonu tzn-h oraz ro/1)cilzadzciiiu Mnisiru Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. je .pnhIeIt

ii cI:ojo)l” doh urn un6 u” zA ich in ć cc : h tć :00 lilii „Id/i IC I od n „ )i lal lI 1 14” posi 7)01 IW i/U O zuLieh tj je

Iii/lic

4. \\ ykoiuawea Inoze zwrocie sic (10 Zinutwiiiiceo O Wyjanienie Iresci SIW!.

5. Jezeli wijitisek o wyj,Ńnienie tresci SlZ upłynie do ZIInuwiijaceuo nie po?uuiej niż do końca (lilia,

w kiorcin tiplywi polowa ter iiinti skl;idaiii,i oleru, Zuiuiuwiapucy udziel: wy asnieiu niezwłocznie, jednak nie

później niz na 6 dni przed uplyweni terminu skladujia ofert. Jezej i wniosek o wyjasnieuie I reści SIW!

wpisne po uplywie ternuitiu, ° kitiryin mowa powy/ej, lub dotyczy udzielonych wyjasrlieii, Zunuawitiicy

noże udzieluc wyiasnten albo )ozostn4ic wniosek bez rwpoziiania. Ziniawiapicy noiiieci wyilnicnia tui

stronie mtefl)etowe. nut ktorej udostepniono SIW!.

6. I”rzemlłuzenie terminu składaniu oterr nie wpływa na bie: ter”nnu skljdaniu wniosku. o ktou3”rn lilowi W

rozdz. VII. 5 niniejsze SIW!.

7. przypadku uozhieznoci ponuicdz trescia ainicjzcj SR\ 7, u trec ii udzielonych odpo\\ edzi. inko

obowiuztijica należy przypiL tiese psina ziwierijieezo posiicjs/e owiidczeiiic Zoujiu ticco.

S. !msiwi:ujicy liC przewi luje zwolouii zebrani Wykonuwcow.

VIII. W”% iniiĘii II ii (JOt yCZI CC wid „LI

\\ ykoauw Li zot)(,wii?:uI)y Ct wilie ć wudito ij n uikoc: 5 000.00 PLN ( Iowuuie. pięci tysitcy tłot3CtI

przed uplyw cm terminu składaniu oleit.

1. Wadiwut uuloze bu wniesione w:

1) pieni idzu;

2) poreczeniach buinkowyeb, lub poreezeniuch spoldzielczej kasy oszczcdilościowo—kredytowej. z tym

/e poreezeide kasy test zawsze porcczeil Lem pieole/ilyili



3) \yaraiicj:ieil l)iilko\yycli
4) gwarancjach uhezp:zezeilio\\yell;
5) pt)ieczuitUicIl ud?IClail3cI) piZet pO(Iil)i0ly. O kićoyeli itiowa W in. (ib Lis! .5 pkt 2 ostawy z Inkilistopada 1000 r. o Lit\ (Irzeniti Polskiej Anencji Rozwoju l”rzedsiehiorezosci (Dz. U. z 20Ii r. poz.

3. WadiUIiI witos/orle w pieniadzu iiilcyy wpliciC przeleweot na kotito Zu,Lwi,Ljacctt:
— PLN (złotych) w lirniku BNJ” I”:irjhas Bank Polska S.A. ()jl.odz, 90—950 Lód ni. Piotrkowska 66, 6X,

in rwliuiikw 09 21)30 0045 li 10 (1000 0020 568(1 SWIUT — l”I”AIWI.l”K:
— EUR (euro) w banku BN! żinibas Ihirik Polski S.A. O:l.oW”. 0—950 Lodz iiI. l”iottkowsk;i 11.6/168. liraeliunkir 72 21)30 1)1)45 3111) 1)1)1)1) 0034 1420 (SWIFT PI”ABPLPK !HANJL 72 2030 0015 31100(00 0034 420)

przed uplyweiii terminu skłi[dailia ulen, przy czyni za leonin wnwsicrli;t %yildiLiill w !brmie pienie,iieprz.yjluuc sit” (criUiti iiziiaiii;i tui racIIIIIIhii bankowym „LanlaWiaj)cc2o.
• W przypadku wniesien iii wadium w innej waluc je niż PLN na rachunek wskazany do wpłaty w I „LN bankZtmaw:aj;tceno dokoiia jej przewalutowania na PLN, zatem na rachunku bankowym /ait1awiajaue.oznajdzie sic kwora wyrażona w ! „I_N (nie utnie ona być niż.5za niż wysokoć wadium okrc””iona w V L 1. LW takiej sytuacji Zamawiajacy zwróci Wykonawcy kwok wyrażoną w )„LN, a ryzyko ewentualnejrożnicy pomiedzy kwota wpłacona a kwota, kóra zostanie zwrócona po przewaluiowai W (tj. n”zykoroznic kursowych) poniesie Wykonawca.
• W przypadku wolesitina wadium w walucie Pl N na rachunek wskazany do wpkiiy w I UR(), bankZaiutawiajaeego (kikona jej przcwalutowinia na ltJR(). zatciti na rachunku bankowym Zaniawiajacegoznajdzie się kwota %yrażttna W l;t1(O (po przewdulowaniti nie niiiże ona byt nizszt liż wyokoewadium <ikreślona w VIII. I . W tik iti yttiucj j ZwnawiLjacy zwroc i Wykonawcy kwow wyraioaa WI l), a ryzyko ewentualnej rożiticy p”międź.y kwota wpiacona i kwota, <lora zostanie zwrócona poirzew:ilutowaniu (tj. ryzyko różnic kursowych) poniesie Wykonawci

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniadzu nastepuie z chwila tizmirtia rodków pienięzitycll na niicliuiikuhaiikowyiii Zoniwiaacego. o kióryiiu nowa w rozdz. VIII .3 niniejszej SIWY., przed upływem terminuskćadaniu okn (tj. przed uplyweuii dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin skiadania ofert).
5. W przypadku wniesienia wadium w torillie kniej tuż picnieżna powyzszy dokument należy 7k”życ worinaie w postaci elekironieziuej za posiednictwein dedykowanego lorniularza dosieptiego na ePUAPoraz udostepnioriego przez i,nitil”orial.
6. \\ przypadku wnozci:ia watli urn w 1000w Liwaranci i hanbowi lub ubezpieczeniowej. ewaraneta musi In cewaraticja nieociwohutria. bezwarunkowa pŁona na pierwsze pócintie zidaiuiez,iio,L\yiajiceo,

sporzadzona zgodnie z obowiiztijacyiuii przepisitul i powinna zawierać nasiepujace elementy:
i) u:izwe dajaceco zlecenie (wykonawcy). heiuet ieeuuLu waraiwji (zabaw tjaceeo). ewiranta (banku bibinstytucji ubezpieczeniowej udzielajaeycli ewanuicji) oraz wtazaitie cli sedzib.li) kwote gwarancji.

t.) termin wiziioci gwarancji w orntule: ‚.od (lilia —(10 dna
li) zobowiaz;tnie ewarania do zaplicenia kwoty ewirtiteji ni pierwsze zaoanie inlwiijat•e””o Whyiulcjaelu okreIoiiycli Win 46 ust. l.i oraz art. 46 Lisi. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2001 r. Prawoz000wien publicznych.
/„itilaW i;ijaey nie dopusicza ittotliwośc: umieszczenia w treści ewaranc; i klauzuli doiyezaccj posrcdiictwipodniiotow irzeLieli

7. Z treści gwarancji porezenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żtdanie zloszone przez/.iuiiiwiajacceo W terillulie zwiiz,tutjt (itertit. z,ohowia,anie (jwarauii,i liti \yypl%iy /.aniawiajiceultl pelnkwol\ widiiuii w okolicznościach okresloiiyełu wart. 36 List. li i 5 LiStaw\ PZI.
8. OFei”ra wykonawcy. który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidlowy zostanie odrzucona.
9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium. ego przepadku oraz zasady cno zaliczenia nit poczetzinezpicezenia nalezytero wykonania umow okieslt ustawa P/l”

10. idium nitisi zabe2pieczac olerte przez caly okres zwiazania otert, poczawszy od dnia, w ktorym npływatennio sk łidania olcrt.

IN. Termin zwiazania ofertą.

Wykonawci bedzie zwiaziny otćra do dnia 5.11.21)19 r. Hien ieriumu zwiiizania orla rOzpOcz\ iii 5CWraz z upiywein leoninu skidnija <iteri. (art. 85 ust. 5 ustawy PIP).
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2. Wykoniwe;i IUL)ŻC )rJ.edIIIzYć lenino zWi!/iIiW ()krtL, Ml C7.iiS iiiezliediiy (IQ 7.IW Ircia liniowy,

siinodieliic uli ii wiiio,ąk /..iIwWilacc_:o. Z (yiii. ;„C 7.a11\Y!iC\” Uliże lElku) UL) ilallilIliet III 3

przed uplyweiu iCiil)”i)tl zWi;iZani.i Okil!, Z\% Wie Sic (II) W\koii;J\\cow li WyFtłtI1iC /10(Iy Ili pl%edlLI/.enie

lejo Lei 11111)0 1) oznaczony okres nie cIłui;z.y jednak niż 60 dni.

3. odmowa Wyrażenia „od\ na pitedluiciiie (cr1100 zy zimirt oleii;i nie powoduje utr:imy wadium.

4. Piyedluzciiie terminu zwm/auli OleilI ulopt)S/c/alIlC tylkO Z LIIIWC/esliyIil rrzitlIoytmiicmll okresu

\YiIŻI)ONCl \YiditIfll 111)0, cieli nie List tO możliwie, 7 wniesieniem IIOWCŁW \yZIditIIT) ni przedłużony okres

zwirzliiia olcrl;i. Jeżeli przedluzenie luililinu zwIązania oferta doko:iyw;uw jct po wyborze alerty

miiikor.”.ystiimeisiej. ()bO\Ylil/ek \\IIICSICI1HI IitOye!.0 tditiin lub jeo pr;edlu;”co;i doyc;y edym]e

\ ykoiut”ycy. klt)le12li i hut ostala wyl)lalia ako aakoizyslniej.za.

X. 01)15 si)<isol) II przy0towyiyiiiiiit oleri.

I . Wykonawca nioye iłozyc 3ediit olerte.

2. Oicrk milczy iłoyy c w (errniIIie do 5.09.2019 r. do oclziny 10:00

3. Wykonawca skiada oflrtc ii poretlnielwem Fginmdurzg, gbp Jyżti,hi, zmigmi”, wj”ntfw:nw v/er/p lub

wniosku do%tcpI1eo na cl „UAI” i udoslcpiuone.o również na miiiiPortalu. Klucz publiczny niezbedny do

zaszytrowania Wedy pizei. Wykonawcu jest dostepny dla Wykonawców na un nil „ortalu W Szczeohich

postcpowitnia. Wykouiawui sz (ruje skladitna o(ćrte poiu.uiae sic ldenytskiercrn posiepowania orl/

pobranym kluczem publicznym wykorzy.tująe Aplika je do szyfrowania. W lormul,rzu oferty

Wykonawca zobowiazuiy jest podać idres skrzynki cPU AP, na którym prowadzani będzie korespondencja

zwiazani Z postpow;Lnicni.

4. Otćrta powinna być sporzKlzona w jczyku polski ni, z zachowan cm postaci elektronicznej w fornua ic

danych pdl .doc, .docx., .rtt.xps lub .odl i podpisana kwalibkowinym podpisem elektronicznym. Sposób

zlozenia oteiy. w tym ziszyl owinia oferty opisany zosiu w l(e?zulanlinie korzystania z mini „oMal. OIćnc

należy złożyć W tiry .ziliale.

.5. Wykontwca może przed uplywem terminu do sk ladmit olómi zmienić lub wycofać oferte za

poredncI\\eIli Forn,ul;irza do złożenia. zmiany. wyeolinia oferty lub wniosku dostepncitm na el”UAI” i

udostepnionycli rowniez na ininil”ortalu. Sposob łiniaiiy i wycofania olerty zostil opisany w Instrukcji

uiyikownika tlos(cpilcj na mii;iPodalu.

ti. Wylwiiuwci po upiyw ic lerinimlu do skladanii Wed ile 110/C skumecziiie (lokOlilu /niany an \yycOfIr

zlozonej okrty.

7. W przypadku kon ceznosci zlozenia W oknie k dku dokuinem tow. (np. ortt ii (W. pelnoinoenictwo.

tijeiulilica przedsicbiorstwi) \k\ konawci powlilieli te (kmkum?menl\ nmpis;a jako zip i dopiero zasźy)nfly;iu

Aplikacja do sz flowinia takie jako zip.

8. Oferta musi zuwierić Hiw. doku nienty i oNwiadczellia. podpisane przez osoby uprawnione

kwalitikoi% auyrn podpisem elektronicznym i zlożone:

;u) Oktuowy sporzidzony i wypełniony %%Cdlug wzoru st;Ilmwiiceo 7dmcznik Nr I do SIWZ.

W posliici elekiron icznej opairzonej kwal i likowanym podpisem elckiniuiicznynm. 1 nasiepnie wraz z

pI kum stanowucynI i olcrw skompresować do jedneio pliku archiwum (7111).

h) Jednolity europejski dokument zamów mima (31 DX) W ykoiiawey sporzadzony ztodnie z wzorem

stind,trdoweeo loriulary.i OkresIoncLrO W ro/pOl/adzeilItI WVLOI1iIWC/Eill Koniisj i I „uropcjskirj

wydanym ni podsiawic mrt. sn ust. 2 dyrektywy 2014!24”Ul „ w zakresie wskazanym w SIWZ

zulaczimik nr ) W potci elcktroncznej opi(rzoii kwalhkowamiymmi podaiseimi elektro!llełilmn. a

tit(epflie VIlZ / plikinn slinhmwac\ flli oWoc skinnpiesowić do ;edmie!.o pIki arcłi:wtim (7!l”L

c) Jeuhmuility dokuimiemil (JEDZ) polli1mmolu trzecieco mit zasobach. ktu”reio \Vykoiiawca poleca w posŁici

elektronicznej opatrzonci kwiliiikowanyin podpisem elektron:czny in. itastepnic wraz z plikinn

stiiiowiacyuiii olerle koiitpresowac do edulei.Lo pliku arclmiwuin (ZIII.

d) „elnonmornictwo tło reprezentowania wykomawcy, u> ile oterc składu pełnoniticnik. Pełnomocnictwo

musi zostac ilożmume wtaz Z oferta w oddzieln\ ni pliku. w postaci clcktniuiczacj ipaurzolic

kwilitikowiinyni p(Kłpuscnl clektronlczuiymlm. U listemllie wraz z plikami stinowacymi OWOc

skomnrcsciwane do edneco pliku ircli,wumn (VIII.
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c) zobo\ylazanie iodiiiiotu tizecieo — cieli wykonawca poIe4a na zasobach 101) syttnwji podiiiiotti
tr”eCttt< \% 1O5tktCI clcktriiiiiczitti ))atr7unej k\yaliLkOWali\tit podpisem elcktwnic,ityni. iastepn:e
wraz z plikami stiflin i;rcym: olerte skotiipresow,tć (I(i jetlnco pliku archiwum (ZIP).

1) w yypaIkn ynoszeiiii wtduin y rt1iie WR I” PICZI oryintl iloktttiii”iitu \ytdialncgO
(waIiiIlcji lub poruczenia) rialcźy zlożyć W (rY!LiIlLlt w postaci cl(”kLii)ittc!TILj !t ln)rednictwcrii(lt”(lykn\YanL”u() trrnittlitrz,t (lr)stepiieLn Iia el”UAI” (Ira!. LidtistepnioneLo przez niitilkirtal.O. Wykonawca \k tazt czcc z.aiiiowicnkt, która zairiierz.t IRfl\ ct zye piiwykoniwcoin i nazwy

1 ( I I wyk I I III WC uw
IQ. I )okntueniy spoizudzonu W ezyku obcym sa skIidriie wrtz_ z tluluae(enieru na jezyk polski.I. liei.. it()fOtitJ oltity 1111151 unipowiadac tresei Si\k Z.
II. Wykoiiiwei poniesie wszelkie 10)511) 1W1!OtIie Z pr/.ygotulwIr)Jclu I zlozcniem olerty.
13. Znntwitjicy informuje, it zeodnie z tri. $ W zw. Z art. 46 ust. 3 usttwy P/P ofert\ sklidrne wtiostcpc)wtoiu O ZUtiOWietie jurlilicitie Sa jWfle odleaaja lidOsieQiiicniu (hi cli\yili ich otwarcia. zwyjatkietti informacji sttriowiacyclt tajemnice przedsiebiortwr W wyuniEeiriu LIsItwy Z 111111 lii kwietriitJ 993 r. o /wi Icziniu iiieuczciwcj konkurencji (I )z. U. z 2003 r. Nr I 53, poz. 1503 z późn. zm.). ciiiWykonawca w terminie skladania ulen zasttzeel, że nie moa one być udostepniarie I ediioczeniewykazal. iz „rstrzeflirie inlbrtiiacje stanowia taleniniec prz.cdsicluorstwa.
II. Wszelkie rilórtritcje stanowiace tajemnice przedsichiorstwit w rozumieniu przcpsów ustaw) z dnia 16kwietirmt 1943 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktom”e Wykonawca zastrzeże jako tajcumiceprzedsmebiorstwa, powinny zosttć zb/one w osobnym pliku wraz z jednoczesnym łt/IiIcier ciii polceci ii‚„Zalaeznik stinownacy tajemnice prźeulsiylinorstwa”” a następnie wraz z plikami staliowiacyrni jawna c/csusko nupresowurie (to jednco pliku arc I owo mn (/.11”).
15. Z strzeżenie intbrmacjm, które nie staliowia tajemnicy przedsiebiorstwa W roztminmeiliu usLwy o zwalczaniunmcuczctwej konkurencji h dzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkowac bcdtte zaodnie z uchwala SN z20 ptzUzicn nika 1005 (syut. III (LI” 71 05) cli odtajnteniciii.
16. Zmitwiajir y jr mime, ze w przypadku kiedy wykonawci olrzymi od niego wezwanie w trybie art. 90ustawy Pil”, t zb/one pr/cz niego wyjainmenia i/lub dowody stanowiĆ będi tajemnice przedsicliiorstwa wroyuliticmttu tytawy O !walcZ%llitm flIL”tW/SIWc) koiikmireiicj Wykonawcy budzie przysbueiwiibo prawu)zrstr,e/er]ia mcli jako tajeriliict prz.edsiel)nOrStWt. l”ljeLIIIliotm)We J.i”tr/dzcitIe iLiUl\Yllji!C)” 117.01 /askuteczne wylicziime w sytuacti kiedy Wykonawca oprocz saineco zastrzelenia, jednocześnie wykaz.e, izdalie milortiricje staiiowia tajentnice pr”zedsicbiorstwm.
17. Okna, kturcj lresc ue hed,ie odpowi.tdac treści 1WZ. z ytNtrzezcnlc;n tri. 87 ust. 1 pkt 3 ustawy P/l”

zostanIu odrzucona (art. 8) ust. I pkt J Listiwy UZI”). Wszelkie tiieias:ioci I obekcje dotycztce treścizipisow w SIW!. należy zatem wyjasniu z !annawmajacy in przed terminem sk badania oteti w trybieirzewidzimirytiu w w;dztale VII niniejszej SIWi. Przepisy ustawy „/P uje p/ew dum itecocjacjiw,LflmlikOw udzielenia zrinowienia. W lviii zaptsoW projektu UmoWy. po lenutimule otwarcia ulen.

XI, Miejsce otwarcia ofert.

I. Otwarcie ofert n:lstapi W siedzil”ie Zanuiawi:ij:cego w dniu 4.0).2OI9 r.. o godzinie 11:00
2. Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie Aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na mniu Pona In i

dokonywane jest poprzez udszyl m-owinie i otwarcie otert za pomoca klucza ptwwatneeu).
Otwarcie olórt jest jawne. \yykonn4cy nuoa trczestnic/yć w sesji otwarcia olemi.
Niezw ocznie po otwarciu olcn Zanmwiajacy zamieści na stronic tnternelowej intormacje z otwarcia olcrt.

XII. Opis sposobu obliczania certy.

Wyknntawca określt rune realizacji zamówienia poprzez wskazanie w l7ortnularzti oierto\4ymsponzidiotn 1 ws W/OrlI sttliowitecgo „Ltbaczitiki tir I do Si\\Z . c/itd cetn oteriowL”thrlmt!o zarealizacje przedtuiiotu ŹIiliowteiuta.

2. Lacziia cciii olertowa brutto musi Lmwzgledrunu wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedtuiottizaritówieitim zeodmtje z opisem piedtiotu ;aiinowenou oraz wzoteiti tiitiowy oki”eslonyitt w ttnicjszejS I \kZ.
3. I. etui ntttszt bye: podane i W3 liczone w zaokraeleitiu ulo dwoch miejsc po przecinku (zisarit zuokrueletnt —poniżej 5 należy końcówkc potni nać, powyzej równe S riale/y znokrmiiić W gore).
4. t cni uleny U una byu Uyrt/ona w „botyclt polskich IPLN).Jezeli cciii „osttnie potltn w wtluci mfnm niirmaiwinicy w celu oeei:y ib/onej otcrty dokorta jej przeliczetna tur PLN wedle sredrl!cgo klrr\tn \i11” nadziuń Lit wire ia O Wrt..
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W pos[cio:niltt ilozoii:, hedzic olrtzi, którc W\ lór 3I(iW3dzilli\ 1ii lioWStWiii ti /:I111W!ii]iiccg()

nl,oy,,i,kti iotI:i(kowt:, ztoditic z przcpisz:nti (I podatku 0(1 towar w i iiIue, zam;twi;13auy w cclii outiiy

takiet ulem (II)Iici\ (IŁ) flt7e(isl:i\YiOte w i( CeiiV pod iluk otl iow:trów I tt\lLIe. kt:ry itii:tlh\ I)l)t)lNiai.ek

lO/lic/\ U ztil,iie Z I/Ilii prieitui. \V taknut irzyjizudku Wykonawci. skł:,dzt:ic tilerte, jest zoblieowziiiy

l101110r1110\Yt /ui1IiL\ liijiiCCg(i. ze yyluńr Leo oli—( lieiłzic prowzidzk ilu powatnit ti zzim:iwiIj:uceeu)

t,htiiyiiikti itici (kui\e 1, w,kizutac li/we (nu]zztj) loiY;IriI ktocycli tjosl;iwa litulie piowudzuć do ego

jBiwst;inizi, (111/ \Ykizti)tic ich wzirit)sc bez kWtII” poitittkti

XIII. Opis krytcriw, którymi ztiiuziwi:ijey bedzie Się kierO\%zil przy wyborze oferty, wraź z podtiiiitiii

w;tt tych krytefloi% I sposoI)tI 41cC113 cihrt.

Zz, olcrte nzijkorzyslnits2t /oiziitit uznali:, oteria ziwieniaca najkorzystniejszy bilans punktów

w kryteriach:

— Cen:, efektywu a (C, )—
60 „A,

— W:, nin L I ph:t I iioci (Cn)— 30 OLI,

— lermin realizneji sukcesywnych dostaw (C1)— 10 „A

2. Qhiis krytciiow oceny o (cny.

I )o kz,zskgo / kryicriow zo.t:il, pnzyptsawt wiuu okre lon:, udzialcut procentowym.

Z;iinztwiajiey bedzie ocen al eleincniy oteny odpowitdzijace kryteriom, przy czym kazde kryterium

podlecic bedzie ocenie punktowej opartej o poili/ca podane zhady pryznIwimia punktow

Ooliit ocenil olerty bedzie sumą punktów uzyskiitych za poszczegolne kryteria.

K = Cj C, +C,

Sposób oLreślcnia ceny:

A. (eii;m efektywmi:m — C— 60 „A.

Zminawiijztcy ze wzytk ich J oriutularzy Merlowych przyjniie wzirtoć najit iżzi CI N Y oleit\ jako c, do

ceny badanej ()tcrty.

l”tiimkt:icja izt celie oLny ustalzina jest w sposob naNlepuj:Lc\

—-—— xJOOpkixóQ%

gdzie: C. — cena elektywn,

(li tiiiI:/57:t ccii:! eILkt3li”ILI

C etui eWktywna oRny badanej

B. Warunki pla(iioci —30 °A1 heda punktcny:ine w ilisteplijicy s;iOsOli:

— zapl:iti W teini:nie (uD dni od daty wysaw:e:n:t Jiktury 100 pkt

— z:uplata w tertitinie 45 —54 dni od daty wystiwienni iuktuiy 60 pkt

— zuplitt w ternnnie 30 —44 dni od daty wytawieni;t i:uktuiy O pkt

(lIl”Ao;IU%ico IV itni, mzripudiu %onn1ni !uinzh, ;Wufnosci itp iQ dniu niu”pr—t”did fqL3J—)Q dnO

ilość punktów x 30%

C. Termin realizacji sukcesywnych dostaw ( — 10 % bcduie punktowany w nmtefnzjacy .posob:

— 1—7 dni (3d (latV zlożenia /ziitiówieiiia 11)0 pkt

— s—14 dni od tit zlozeilim zunówienuu 50 pkt

(Wt”Iuunutucu li (Jhrch „ntnipciduc ktnMptnz, dost dni nub:auy; jcOH(ii(linhi” itp. Y dni O tYlu pietL tul lip. —

/1 t/m)

= ilość pum] I(tĆJW \ J D”X,

3. Puiikiuja pr/yT):iwa3t otcrtumi W poszczeeóliwc.Ii kryteri:itli bediie liczona z dOkl:Idnihcia ulo ilwiuch

uliejic p rzecunku. Najwyzaz:u lic,b:i tiunktow \tZIL U/V iiijkorzyauejsza tderte.

4. Z:uiiiiwiij;icy udzieli zain wir] a Wykonawcy ktoieo ulena odpowiadac hertze wszyslkjin wynlaeani(iun

ir,d5tt\kn(u!Iyt13 \V Ustawie PLl”, (uraz W il\\L i zottiiic oeeunon:, Takt) i:ajkouzy%!iticjsza W oparciu

I poote krVtćii( Y) ti< un

5. Jeeli te liedzie mo/u dokonać wyboru oRrty iiujkotzytniejszej ze w/ŁLILdu na to, że dw je lub wiceej

nkrt pt7edst:iwia t:uki sanu hiI:un ceny i pozoiiłyulm kryteriów occuy oteil !:nnawajiey \porod tyr:h oeri

dokoiti wyboru rulcruy 1 iIi/,,zt cena iczeli zoLina zlozone olcty O lab ej Snuej cenie, zznlitw:ujacy
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XIV. Iiiforiiuieje o foriiialnośei:icli, jakie powinny być dopełnione PO wyborze oferty w cclii Zawaitia
IIiil(flYy W sprawie flhiIIOiyieiIIa piililicziieo.

I. osoby reprczentuacc Wyko „iwce pizy podpisywaiiiti tiniowy powniny psiad;tc ze soha dokuiucniy
potw(erdzaace CII tilnocoWanIe do iodpistiiui tiiiiowy. O ile unmcowaijie to nie hetizie wynikać
z dok LIJUC itow Za L IC!OI1YC li do O cii

2. W 1Iixpidku wyboru olerty 7Io?oncj przez \ykonawców wpólnie ubje:iieycIi ie O tuizicIeiiie
zIŁ\yi(Iiia Zni;iwiajacy Illize zidac przed ł,.IW,liCIUIU tIillO\Y} 11r dti\Yeiiia UIUt)Wy RtIIujattb
wspolpiiice łych Wykonawców. Umowa taka winna okrbkw strony umowy, cel dzialaiut. N)0”0l)
%„I)ót”iahIIila. zakes prac przewIdzianych do %ykollan[a kizdeniu z nich, soliearna odpowiedzialno”z. za
„V3-K(ii.IflIe z,IIili)”kflia, II/nadt-nIe e/,asLI rwania koiisorcitiin (ohciiniijiceso okres real zwji przeditioitizimiwreOla, gwilrlaep i rcktinii )„ wykluczenie inoi.Itwoci wypow jedzenia umowy konsorejumu przcz
któregokolwiek z jego czloiikow do czasu wykonania zamówienia.

3. Zawarcie tiriowy wistapi we wiolo Zaiiiiwijaceeo.
4. l”oianowienia ustalone we wzorze umowy ok podlceaa neeocjicioni.

XV. Wymagania dotycz;1ce zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zminawiiijicy nie WYI]iiIC.ii wnic-ieriia zabezpieczenia n;ileżylcgo wykonania umowy

XVI. I stol ue dla sI roui post ali owicnia, kl 6 re zosia flt wprowadzone do I rSci zaw kra nej mi mowyw spra wie zamówienia pu 1)1 icznego, ogń Inc waru n ki U lliOW ni ho wili r umowy, jeżeli Za ma wiajcywyniagtt od Wy koita wey. aby za wa H Z 111111 umowę w sprawie zaniówienia pnhlicziieo na tak ich
war un kucii.

Wzor umowy. stanowi ZaI;1cznik nr 5 do SIWZ.

Xvii. Pouczenie o rodk;icli ochrony prawnej.

1. Kazdernu Wykonawcy, także tieniti podnuolowi, jeżeli rnt lub mial interes w uzyskaniu (lanei4o
zaluowiellia oraz pouiiosl lob noże 1ionieć szkodc w wyniku nIruszeIil (IYz ZitiiIiIWfliICCC() Of/di8ti%
i.tuxyy P/l” przysIuwiji -rodki tiuliroty prawnej przt ydtiaiie W dziale VI utawy i”/l” jak ulu potcpoWni
mwyżc kwoty okreloiw w przcp;uiu wykonutwuyyult wydanych na p xl,-tawic tu. I I ust. 8 utuiwy V/l

2. Sn>dku ocliiony prawej wobec oloszeniui O Yuuu)lowieflhIi oraz Sl\k Z przysluguj4 nuwrileż oruu]ninlejom
wpisanym na liste, o którc niout W arC 154 pkt 5 ustawy PZl”.

XVI! I. Klauzula in [ormacyjna dotyczaca przc(wa rtuiiia danych osobowych

I . /zzodn L z art. 3 tist. I 1 nuzporzadzenia Rirlarnen u I uroptisk iCi4O i Rady (Ul 9 20 I 6/(i79 z dnia 2.7
kwieniiit 20! b r. w sprawie ocliroiiy osob lizyuzitycli w zwiazku z przel warzaiticio danych oobowyeli w
spruiw:e swoliodtmceo przplywu tuikiuhi durnych oraz uchylcuiut crektyw y 95 16/Wł -. (ogólne
rozporz4dzeiiie O ochronie danych) (Dz. Un. ui: L I I 9 z 04.05.2016, str. )„ dalej „.RODO”, nhirniuje, że

I ) ad)lUniStnhtO!cnł P%fli Pana WiiiyeiI osobowych wsi Sieć tiaduiwc/1 Lukasiewiu, lnstyut
Wlókieiinictwa z siedzi ba w Ludzi ni. Hizezińska 51 5

2) koniaki Z inspektorem ochrony dafl3”chi jest niozliw”y pod adresem dQIHW.lI)dć..pi
3) Pair!Rirrui dme osobmiwe przełwrzie boda na podstawie art. 6 iit. I bi. Ii), c) 1(01)0 w celu

zW1;?uinyjil / postL”Iiow;nL”Ili O udzelenie /utIjio\y;cjli.I )UblIcyilegO K J —23ii—23 I
Ii_iIi 4 2.%”uuIzkLI Z. flII%VIiIe iI/,!suidnion\1n interescili aduiiulHtrIlOruI iI P0d5 art. n u-a. I lit. fl:

4) odbiorcuomi Pim”ii Pana dmnycli osobowych linIa osoby lub pdI3 . kt(ryoi odostepororia zostanie
dokumentacja postepowwtia w oparciu ar 8 oraz art. 96 oski ustawy z dnia 2 stycznia 2004 r. —

Prawo InoitmW:eJI pubkcznyei (Dz. L. z 2017 r. poz. )579 i 1018y
5) I”utni Pana dane tistihiow e bedui pi”/tchiOYyWitiie. znd;i ie z at. 97 u - I ustawy lzn. lizeL uircs 4 lat od

dnai zakooczenia posiL-powania O tJLIzlclenie zairiów elita, ur jeżuhi czas trwania tonowy irzekracia 1
lata, okres przechowywana ohujnuje cudy czas trwali liniowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony
interes adninistFatora.
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6) obowhizek pdaimi przez I inia”I”aiia danych oso )OWycb bezporcdnto RtiU/l”aOŁi tiotyczacyeli jest

\%YIUO:ielll tisttyO\Y\ in tlkrciOn\lli y „rzepisacli tistayy l”zp, ;:\yiuzunyij z tidzialeiii ty ii,acIioąiliin

o ndztulciie z%iin)tyielł pubhczncgo; ki ekuciaic nepo(!uj)iu okrc1oiiych (hinycl) \yyIiiI-Jija

LIstzt\yy I”zp;

7) ty tidnesicniti do Pani lina danych niihowycli (łccy,ic inc beda (RNlcpt)O%Yii)c W i)i)SóI”

7iLiiDi:iaty7otY:iiI) StOsi”\%iliiC do tri. 2 R( )I)( Y

8) posiadu I anj!I”;iii:

ii:i potlstatt carl. I kODo prawo dotcflo (II) (Iai)YcI) i)5OI)i)W3”cl) l”;ini J”IiEI tlolyciiryck

— ni podsitwie tri. 16 l(OM) priw 1k) spr iowani;t [„ani luna diinyuh osol”owych

na 1Mdstawc ait. IX (00(3 pitwo /Jdallia od administratora osnhlilczeitit przetwarzania danych

osobowych z ;islrzLZen „mim nrzypadknw. o których mowa w mit. IX ust 2 ROI R Y

pnm\yo do wniccni, skarti do l”rczcii Llrzcdu Ochront Danych C )sobtmwych, „Uy LiZilij PLiti/Pai1 Że

przetwarzanie danych osobowych I”am,i/lktna dotyczących jarusz;m przepisy (ODO;

2. Jednoczesiuc Instytut Włókiennictwa przypomina o cmanicym ni „ani/Runu obowuizku inlbrmacyjnymu

wyn ikajicymn z art. 4 kODO wzeledein osób litycznych. ku irycim dane przekazane zostaimm Zamawiijaccmu

ty zwiuizku z prowadzonym posiepowanicmn i ktore Zamiwiajicy poscdnmo pozyskt od wykonawcy

bioraceo tmdIIII ty postepowaniti. chyba ze ni zastosowanie co na jWUIL4 jedno 7 wylaczen. o których mowa

wart. 11 ust. kODO.

XIX. Lista ZIICZUiI(Ow.

• ialacznik nr — Wzćr torniulirzi oicriy.

2. Załiuznik nr 2 31 I)Z

3. Ziłacznik nr 3 Iniornmicje Iii lemat trupy kapimmlowej.

—I. Zalącznik nr 4 Wykaz wykonanych dosiiw

5. Za licznik mir 5 — Projekt tj m wy

GLÓWiY c

mgr nr: ci

osoba przytLolowmmjaea specyfikacje kerownik LamaWiajaceŁo
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Zalacznik nr I do siw/ Kr!ZP-236-23! 19

P eczcć ( ) I erent

OFERTA

zlozoita W PosILliowalutI O tidiicleiiie /aIliOWleIiia W trybie pr/etnom ilLeOmaiiiCjOiico (I WaflOsci

)r/s racz itcej wyoI?Liiia w zlotych rl,wik)warIoicl kwot okresioityclt na podstawie iii. I I ust. 8 ustawy UZI” na

tIoInwe środiot WiJ)a)CeW)—WOLIIHI (Iyspersja piiliiuerii LStIOW k\yILSLI ;ikrYIo\%Ui).

Na,wa I uIres oferen I a:

itr ttksu itr (cl e—utul

1. I ()krujcmy środek wiążney—woduia dyspersja polimeru estrów kwasu ;ukryloweo 7tLOdulie z

wyultiwuillaini specyllkacji IsR myciu warutukow zaIno\4ucilta.

—Cena ohriy
_Ccna jednostkowa netu \ 100 000 k % VAT =

(siownie:

2. Inńurmuc/my. Ze wybór nojci/nits/.cj olnly: hdzie/ nie będzie (uupouze/nc kruhd

prowadzie (10 powstania O z;uuuiawiaiaccso ohowiazkuu podatkoweo, w zwiazku z czym wskazu ymy nazwi

irodzat) tonarti uNltiru, ktur\uh dostawaswadczeuu;e hcdzie )rowaezk do esu l” Olaz !CII %atlOsC

licz kwni 3” pu uI tku \ AI

Rntfzui I()UStiu Warwsć hej kwoty podatku VAT

I________ -

-

___

H
3. Termin wykoui;inia: sukcesywnie 14 nhiesięfl. liczne uxi (lat) za\\ arem tsinow

4. Olcnneuny niitcpuacc wartinkt iilitnoc diii od duty wysLiwucnuii lukttur\

5. Ońnąenuy termin realizacji zau nówicuuia ( (in;aci i)

Ii” u/n / umNi podać Aonk;tnh; iIo.\c inż na/L:ćk /j .:amouuy pzż np. 9 hń p n/c /fl1u”ci:Jcd

iuji. S—14 (bi?)

6. Zsirtiesirowane u1L/4” i tdie\y WYkOIVtWUOW \y3SiCi)LItiiCVCi! ioIiiie IW )rzypL:ki: \k )kOiEi\y(O\Y

wspuluui” uhiCLLahlcycIi Sic O tidzielitic 2tniówicnma)

7.Akc:tpttptui\ proickl nutowy (zalucznik itr 5 do siwi) Oli)? warunku sJw!nieii;a swiadczeuiiiu okreIone tresciti

ioecytikaeji isuttuuyclt wawuikow zallfluWieiuiu.

X. W przyjidku wy horn naszci olcrly, zohowmazujen iy sic do zawtircitu umowy ula określonych w proiekcme

uIui(i%\ wuiuikac3i w ICąmcu leriutiuie wyznmuczcunym przez Zmuntiwimijuceso.
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9. WSZ L L I(Ą KOIŁ rSl”ON 1) [NC.I Ę W SI)IW!C liii IcJ5ZC() 1OS[ LIH)Wllliii lale?)” k erowac na eden z3011 ;„z\ cli idresO\V.

— v_a )osIednlct\yell dedykowalieLo fnrlliIlIarza dostcpiieo na ePUAI” 1lJt_:j
-

ind adresem skrzynki: /IW-Lodz/SkrytkaESP.

— LILIOSIepniOI1ULO przez ininil”or:iI Iittps://miniporial.uzp4oy.pI (Fonnularz do koniuiiik:ic:i).

e1

______________________________________________________

e—lIlii1

nr cel.

10. Owiadcnim/iiiy. że wypełni leni obowla,k i inloiinacyjne przewidziane w art. I. lub iii. 11 rozporzadzen ja
Parlamentu I .uropejskieo i Rady (Ul ) 20I6/67) z dnia 27 kwiemia 2016 r. w sprawie ochrony (350!)
lizycznych w związku z przetwarzaniem kinych osobowych w sprawie snobodneo przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 1)5/46/WI wohec osob I izycznycll. od którwcli (hille (isobOWe
bezposrednio LII) posrednio pozyąalem u celu ubieiania sic o udzielenie nin cszego zamówieilia orał.
zawarcia i realizacji umowy o udzielenie zanioWielna.

Za ła cm ikarn i do nnkicHi M sa

4

ni icJscowoŚć i data (kwili likowany podpis Wykonawcy!Wykonaweów)

Oferta IIWŻC być spurzaitzoiia ni formularzach przytotowanych przez \Yykon;iwcę lecz w formiept liii ij l( l Ifl(iĘI %pcL% lik icp N ilciy dol IcZ%( W %Z% %tkIt 111 icniiki n W l ilI( W %tC lik itpW prz padkii, cly zał;?cznik nic dotyczy wykonawcy, hucz)” Iiapis;uć na iiiin „Iiie (Iolyczy”

DOKUMENT SKŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONE.) KWALIFIKOWANYM
PODPISfl”I LLEKTRONICZNYM

J7



Zalaezni L nr 3 do si WZ Kl”/ZP—236—237 I 9

pii czai L Ii my

OŚWIAI)(ZENIE

— o\wi;iaczJnly. c nie n:ile).yniy di> crupy kapi(ałowc. o L6wj nmwt w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo

Zawonień hucznych (i)z. U. 720)5 r. poz. 2 IM ze zinj, I. w rozumieniu usiawy Z unia I( Iiiico 2007 r. o

ochronie konkurcnui I koiisunicntów (Dz. U. z 201 S r., poz. I

— uiwiadci;imy, ?.e ii;ile)yiuy do tej alflLj :Jr11DY L iniIiłowe I. (I kioi 1 mon i W in. 24 ust. I pkt 23 uIawy

Prawo /AifliOWiLll Publicznych, tj. W rozuuiieliiti ustawy z dnia 6 Iutceo 2007 r. o ochronie konkurciuji i

hoi isuincolow (Dz. U. z 201 5 r., no”- I 84). co podmioiy \%yiUiCn one poiuei (nalezy podac nazwy adresy

5” ni Izi h ) *

-

____________

Adrc% siedzib1

_

H
kwalilikowany podpis Wykonawey!Wykoiiiiwców

— II ICO(I)(I\Y leCh> je skres) c

DOKUMENT SkŁADANY W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM

PODPISEM ELEKT RONI(ZNY]%l



Załjcziik ur 4 do siwy Ki: Zi”-236-23 IQ

\VyLaz y ykon iii ycl d osi w

- DokumentWartose brutto
.Przedmiot dos lawy Data wykosa! na Odbiorca potwi e rdzaacyLp. dostawy w zi

fl11C/ytC WykOTMII1 W

Do k:Lżdcj dostawy wyinicnio ricj W wy kazic iiatcty dnlaczyć dOWOdY oLrcślajacc, czy dost;iwy te zosiaty
wykonane w sposób należyty

DOKUMENT KLflANY N.4 \YEZWANIE ZAMAWLUACfl;O

(iii/t JMOIŚ ĆĘ(•j, (11113

(j I
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Załacznik oS do siw z KF/Zl”—23h—23, l)

U nioiyn nr K F/ii” 237—23/19

(pruj ckI)

ZawarLi \y „j,iju 2919 r.. w wynikti posieponalilit O udzicleiiie i:Ilnowicn!a ptihIiczneo iut

dosiawc śrotlkii wu1ź:iccto—wodn;i (Iyspcrsja poliniern eStri%y kw;tNu akryio%yeĘo ć:ikonczonc:o wyborem

przez Z n1awiajiceio otery Wykonawcy, w trybie przetarsu nieOWaOiczOnei.0 O wartosci pizekntczajac

rcwnowti0eci kwot (lhrejtmych na podstawe iii. J usł. 8 tiIawy z Jaja 2”) stycznia 2004 r. Prawi, z:iluowierl

publicznych (FZł) (tekst jedtitlity Dz. U. z 2018 r.. poz. 1)86 tj. ze zm.),

pomwdzy;

Siei I adiiwczii I .ukasjcwicz — Instytut Wlókicn,,ictwa z siedziisi W Łodzi (adres: 92— 03 Lód. ul. I śrzezi,iska

5115) wpisanym do rejestru przedsichiorców prow;idzoneio przez ii Rejonowy dla Lodzi—ródmieścii W

Łodzi XX Wydział Gospodarczy KI(ś pod Duliwrem: 0000043804, Nil”: IL 721-000-0(,—(”4. Recoij: 00005023)

zw [nym (I ił lej „,Za ni zt w jacy „ „ re ireze nI O Wili )„ przez:

1) —

1) -

Z SIedZiba w Nil”

zwanyin!a tł:tiej ..YVykooawca”. reprezentowmyniia przez:

1)

2)

Umowa uwizkdna w3,iik postcpouan:a O riezo o przcnsY itr!. 9 lisŁin) Prawo iaiijówicń publicziwch z

doki 2”) stycznia :2004 r. I ii.p.zp.), mocil klorezo w yłOhlIOflo \k ykoaiiu cc

Wykonawca zohowitiie Sic arzetlac Zijmiw lijaeciliu a ZamaWiiiauy Z(ihO\Yit/IIIC sic ()(Jt”biiU towar i

zapłacić uiiiowiona cejic 11 Wynlienloae w n 2 pkt 2 ilości środka, wiiJaccĘo—wodu:t dyspersja

połinteru es! rów kW;isŁI :tkry)owro O iiaslepui;icych IEJF;ii!ietriICic

— ystoć (20”t”) 13)4—1,08 g/cm”

— lepkość (23°C) I 5—3Sinl”a . s

— zawartość substancji stałej ca. 48-52%

- pil 3,0-5,9
9

Przewicływuiii „ ioc do real ziicji:

— 100 000 kg

I. ykonanca realizuje zainówwiiie sukcesywnie w okresie tinInia umowy, O ktu,yiii 0,0w w 8.

1 Wjciktć dostaw Zziinaw;ajcy okrei4i w łoojile jilSeflhllej zwanej dalej Zamów dUd)) 1):! dni przed

wyml)ii2Ioym Z111h1\\ ajiICeto ieiillineIti dONiIwy.

3. Zaioawiimjacy ma prawo yw ick\!yć lub znmniejs;yc n ieIkoc dostaw cal iow:inycl sukcesywi je o czy mn

iiiećwjocziiie inłt”rmuje ykooitwce.

Wykonawca tiostaiczi na swój koszt zamówiona tiostawc.

2. Wariimiki dost:ln\ loco IiiLziIzyil Z,ii:twiicezii. tP_JQZ Liii,: Ul. Hrzcz:ński, l/3. DAl” LUD!

(INCUiI 1ŁM8 2010).
20



3. Wykonawca iawiiidaini LiiiIa\YtjaCL1I3 O telliltiliC (loStaw) W loniiie liSCillilUj ( kiksem tui drcł cki ro ii ci n

*
l)osiarczony prIzQdili!ot ziiiiióyicriiiL i0YtIltCll odjiO\yLit(Llc \V\”illlitttilil)X Zi \YiiLLccgo (3klcłt)l%)”ii W 2jiki I ni niusze I linioM/V.

1. ŁX.i;iwi lirillil byc otlliowiediiio ozui.ikow:iiia oraz posiid w świadectwo akosci/itiest. LII) flflY dokniiiuiitp0iwIL”rdzii)icy poshtdaitie syteinti 2i11e\ynieIiiljitkosci.

* („
Strony ustiiliij;i, 2u cena I kg środka Wh!żaCeo—Woililej dyspersji poliuierui estrow kwasu akryIowco,jest ceIijediKiSik(iua netto. p wekszon 0 podatck VAT.

2. Maksyiiialna noniiualuia W aitosc brur to umowy wynos. zł (siownie:

3. 7aiiiiiwiajacy naliczy odprowadzi yAI” z uwzułednien cm ycpow obowiiztujacych \Y kraju/iInELW1;ijacego. (Ząp/ :osflnl ?IsIIIUt”It” II” pln/NIdA?! :di” Iti”Ao,ia;tti .YAb!cIUJĆ?(CL() ()/Lli” luci/iiiiiI)
4. kozi c/cnie urnowy n;isiapi zgodnie „Z łt!C/iia wulocia ihktyeznie ziealizowanycli dostaw wskz.an waktorach yAI w okresie ej trwania określonym w 8.
5. Iaktnry inocir być przcsyłiuic w kurnie clcktniriiuzricj na adres c—mail cŁikcuryc;iw.iodz.pI6. 7.amawiujacy dopuszczi „.rnr;ine ccliy jednostkowej przedmiotu zamówieniu w czursic trwania umowy, je2elikonieczność tak ie imiuuny wyniki z ukoi iczności, kturych nie można było przewidziec w chwili zawarciaurnowy. w szczegolimosc w piyypadkti zmiany cen urowea miiezbcdncco do wytworzenia przediniottiUIUOWV. Zmniamw w z.mkr me ceny nie mogul nast pić cześe mej muz ruiz na kwartał. I”icrwsza /uluulflui ccuiy no/cnastapić po upływie pierwsze/o kwartału („bowuulzywaii ja urnowy. łoi aria ceny jednostkowe; nie możepowodować zwiększenia całkowite; wartości umowy okrc1one; w 5 pkt 2 uniowy.

I. łut wykormumriuc umowy Zamawiajacy zapłaci przclcwen ja konto Wykonawcy wskazane na kikturze
W tennunme dni od dary wystawienia Liktory Luinmawmajuiceniir.

2. /.u%nlu%wiur)acy upoważnia \Yykonawcc do Wystawiulimut Liktur) bez swojego podpisu.
3. W przypadku wystawieiiium przez krajoweco Wykowiwc łaktu w walucie obcej, płatności dokonywanebeda w PLN wg sredniceo kurw NI I” z dni:i poprzedncego dziuń wyslawiuil m iakwn ( ap/i „oyhrnjr

?1NL!l?ltIi II i(l/CCH(mS(i (mdAI”(!/łl/”f)chm)c/n n/c Ii mAoą,mzrc m/it/” mimi/mi cm /uic/ :/mm:mn1z nIN/cni/t c/tria).4. W przypadku podania przez kraowego Wykouiawcc ccm ty w tdcrc mc w walucie obcej um wystaw cmi ia Ltktury tyI”LN, Wykonawca dokowi przeliczcimiut waluty obcuj na PLN wg srctlmimeyo kursu NHl” z dniapoprzcd;mrucego (l/jun w%smutwieiimut Liklun” (apk nmswu/c l/sn/Hen” W :a/c”nmcac/ cn/ hniu /NNikimLc?IWlyho,ruwmt tu!” imctiiii” W whimj :10:0110 .m)./I,?flh” IjLI”lU).

Umowa n irileiszut została zumwuurtut na czas określony: sukcesywnie W cmi nie 14 miesięcy, I iczic od datyzawarcia trutowy, z zistrtezcmiiem osi.
2. Urnowa wygasa ty przypadku, gdy wartosć przedmiotu zarnowieruia określona w niniejszej umowie zostaniezwałizowumnum.

3. Przed łuzcuic tcruiitmu realizacji uniciwy Wozu nasiapiu ty przypadku me wyezcrpumnm przez Zaniawiajacerowartoscu umowy. I”crmin temi imioze być przedłuzomiy max oS it—cy aneksem zum zgoda storn.
4. 7.umrnawiautcy milo/e tmdstapiu (kl untuwy na podstawie kodeksu cywiłncao lub z poni szych przyczyn:

— w przypadku idy tlostmiezomiy towar zawicra wuith . W szczegołmitisci lic spc łnia paranie! rów okrcNlonychw *2ut. I mmu!ime;s!cj namowy. Uprawnienie to przysitigute /umniumwumjumccniu W ciag.u njiesjaca oti
omrzymilamia dostawy lub ujumwnleuuut wady jeżeli wada wyszła mi piw lo/laej.
ty zumkres ie rei/ty nespełn im mego sw iadczenia w przypadku gdy Wykonawca nie dol rzynmujc ok rclonceo
W limitowie terninu rc,ttu/.actm Otlit,LW bez. Wy/umumUZCilit dodatkowegim terminu sicinilnil swia(iczcniui.Odstapicnie od Umowy na postawie powyzszycli przyczyn itioze nastupic w terminie do dnia

*9
I . Wykonawca zapłaci na rzecz Z;rmnawiutjacego kary omowne w wysokoseu

um) ł 1) „ wartosci umliowN nkrcsłonej w 6 ust. 2 umowy za odstapienie przez łamnawiumjaceo na podstawie* X ust. 4 tmmnony. lub odsi.pucnmc na pod%tawue przepisow kudeksu cyw:uneiw Z pzyu ieżuicyełj m
itroilic \ykoarw cy.

M



b) II_2 Wartosci danij ZIllOW]OIiij lHuii dostaw\ iii kit?iIy dzieii Oh7Ohl_IliU W ieaIl7eI1 tj sini

(hIIIW\, Ile \yILCIj iiii 1(1 wnrIoci tIIIlIa\Ą\ OkrClt)Iltj W O iit. 1 tiiuowy.

2. Z;zirz.ezooe kary IIIflI)Wfle Ile WyŁlci,j.l slpowitdŹ.laIIIosci \V\ koniwcy IIyb.ildluIl OIIlnyCII. ie2eIi

wysokot szkody spowodowaiwj nnrusztiliem postaiioweii otnowiiych przekroczy wysokose zasirzezoocI

Lei o:iuiwiwj.

3. Zirian i;ljnc\ lii jlrii\y() do uolrnc;iiiei kar IIIOOWOVC”i !)OI)r7iz pOIflIllejS/enie 51111W PW1Cz1i itieźnej do

„aplity li 1)OdSLIWIC otr/yIflalht nil Wykonawcy Liktuiy \ AI.

4. \„yklnyc:i j)ifllOsi (1d111)lYJi(Iiia!iII)St 7: tli iliiniit 1)501) trzecich. kt(r\I1) poWiel/V \yykoItIIlie t,IIT1t)\Yiel)ii.

10

I. Zuiiawiajacy zastrze”;i sobie prawo do przeprowadzenia prób lechii loHczilych przedmiotu y.iinówieiii,i liii

kilko p;iliiILh siidukcyjiwcb wyiobo ilsilneLal oraz tio oceny zodiwci \%YIOhu IjnilineLo z kina

fitiflinietlow tech”iwznyeb I wynhieariiaIni 7.IInLnyIace.o.

2. !ain;twiiijacy zisirzesa sobie prawo do odstapicnia od umowy w c”;iu 7 dni od (laty OCCO wyrobu

inlInea”, W przypadku jeżeli wynoh Imamy ok jest zodoy z kina prmielrow teclinicinycli i

\YyIflaelllIiliTlT /;iI1fl0%”iL!jaCcAO.

II

W spniwacli nieurctlIo\”anych nIolejsza umowa IIIiIJZI ieaosow;ili ic priepiy prawa polsk iet”o. w lyni kodeksu

cywine() przepisy Ustawy Prawo zainówien publicznych.

12

Spoiy wynikamace z umowy rozslrzyeu sad miejscu siedziby Instytutu Wlókieunictwa.

13

Zoi inny do umowy ni być wprowadzane tylko w (ormie pisemnej pod Iy:4orenl nieważiIoei /

uwzLlednienleifl zasad in. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

„4

UI]Io\yc sporzadzono w dwćch edllohriIIliicycli ezenIplzrzlcII pojednyn dli ka;dc ze sroii

ZAN1AWIAJACY W YKONAWCA

22


