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o niestandardowych wymiarach iy zależności od przeznaczenia
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SIEĆ DADAWCZA instytut
Ł U KAS I E W I Cz Iwy Włókiennictwa VVus)

I. Nazya (liriiin) oraz adres zaniawbiitceuo
Sieć Badawcza Lijkasiewicz instytut \k Iókieiiiiictwa

ni. I3rzczińska 5. 5

92—103 Lódz, loh.ka

el. : 042 hi—63—I Ol

l,tks. : o 1:! 67Q—26—3

Recon: 1)000.50230

VAT Ul: PL 724—001)—06—M

Godziny pracy: od poilied/hilkil do uniku, od 7.10 do 15.30.

II. Tryb utizieleijia ilflltlWitIlHI.

Niniejsze posieptuwanie prowadzolie jest w trybie przciar.uu niet)irmic/one:() na podstawie in. 30 nasi.

ustawy _ dnia 20 stycznia 200-l r. I”niwo Zitluuowien I”ubliczayclu. zwanej dalej „„ustiiwą „7V oraz ikiw

wykonawczych wydanych na jej podstawut.

2. W znkresie nieureLwlowanynu ninitjsz;i Spccylikicja Istotnych Warunków Z:tiuówicniii, zwana dalcj „_SIWZ””,

zastosowanie Ifl;ii;i przepisy ustawy „LI”.
3. Wartosć z iui>wieiiua nie przekr;icza rowuuowarlosc I kwoty okreslone W przepisiicli wykonawczych

u”ytśaiuyclu im podstawie art. li ust. X ustawy 171”.

III. Opis przed miot II zaniowieii ia.

1. l”r,edtuiiotciiu zarnowienil jest Doswi;Idcz.aiIlc kompaktowe stanowisko do przygotowania liniowych

kom pozyttiwycli wyn,bów wlokicnhliczycII (I II iestandarduwycii wymia nIch w za Icznosci od

rzez lUt C/t III L.

Szczerólowy Opis przedni ioi LI z,lI]lOWitIIia. podstan owe parametry techniczne zawarte sa W /aiaczIttkLt ur I A

tio Sl\yZ.

Do;uuszcza Sic urflidzcn ja rt,wmuc)waźne rozumiane jako ur.”,mdzenia wykonane przez dowolny cli produceutow

przy” zachowaniu idcniycznych lub lepszych paninietrów technicznych \yalOfl”W użytkowych.

Lamaw majncy \kyn]ast mln wkonimwct 1e\ni serwis techuluicziw. uw:mrancje oraz wraz z uI/adłetuieiiu

douarciyl tJiikuineni.ite teUhIitcznI. W) oiiawca zohowiiz:mIu\ est do przeszkolenia pracmuw:uikow

Lali) iw i j cc

Warunki gwil rancji: \ ykonawca udz cli co najmniej I 2—nulesiecznej .wa ntnc i na przedni om zauuiowiel ja.

Warunki serwisu: W\ komuawca zapewni czas rcakcmi serwisowej nie ditzzy uij2 dni robocze od momentu

itlosienia \atly

2. Wykonawca znhowiiz:tny est lica li „wau zautówieime na zubadachu j warunkach opisatweh W L w/orze umowy

sminowiat:ymui Zalacznik nr tu do I\yL.

3. Ws1iólumy „„ownik Lamowiei ( IW: 42 71 00 00—h Maszyny do produkct w\robun% wiok ciii ie yul i

4. Zamuinwiaj;ucy nie dopuszeza nuoihiwoscm kladtnsl 01cr) czesciowyclu.

5. Latnan i;inicy nie dtipuseia nozh iwoci SkLlWinia oter) wari.tntowych.

6. Ziuawiaoicy nie przewiduje iuozljwosci udzielenie zmluuówień, o ktor\chu nona w ar). t,7 ust. I pkt 7.

l\”. („emilIi wykonania zamowiei:t.

(ailma\yiiijac\” \\iiitL:t realiz,mcii /tluuum\ cum w tcimtunuic (i iuiesiecy od pudpjsammua utumowy

\7, \VmlrtlnIu tIdziulILi i% postcp(ry:tniu.

O udzielenie zatiiowicnl:i nIo.a tt[uIetc sic” Wykonawcy, którzy:

Ęo5POIi:a
IiL,
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StEC BADAWCZA :ta Instytut „ „O2OŁ U KASIE W I Cz I WY Włókiennictwa
. VV1us

I ) nie podler-ij;i \yykltIczenitI

2) speliajp Xyaiunki Lid/HIlL] XV pOslCpo\%siilitI dotyczaee

i) kompetencji Iiili iipniwiiieii do pr iwatIzeiiii okrehl(iii(j d,ti,ilalnosei zawodowej:

Zaina\yiajacy lit .„ta\yia \yartlnkii XV tym zakresie

li) sytLiieji ekiiiioniiezittj ILIlI I:n;mnso\yej:

Ztiiiwiajiicy nie stawia wartiiikti XV tym zakresie

c) zdolności teehnmezntj lub zawodowej:

Zamawiajacy ozna warunek za spełniony eżeli wykonawca wykaże, ze:

w okresie ostatnich Irzech lat przed uplywein teiininti składania otcil, a jeśli okres prowadzenia
ilzi;iłalności jest krotszy— w tyiii okresie, wykomial nalezycie co iiajillmiItj jedna dost:twc

:tittloiezneo stanowiska (10 przyotiyitiiia liniowych kompozytowych wyrobów
włókienniczych o warlosci mininiumu .500 000 zł.

2. Zamnwiajicy nioże na każdym etapie postepowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdoliiosci,
jeżeli ziiangiiżowart je zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsicwziycia
gospodarcze wykonawcy może mieć iteratywny wplyw na rcalizac je zamówien iii.

3. Wykonawca noże w celu potwierdzenia spelnianim warunków, o których lilowa w rozdz. V. I . 2) lit. b—c
niniejszej SIW! w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cześej,
polegać na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji Iiiiansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, njezależnie od charakteru prawnerp łaczIcycli go z nim stosnnkow prawnych.

4. Zamawiajacy jednocześnie inlormtmje, iz „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystapi wylpeznie w
przypadku kiedy:

I ) Wykonawca, który polega na zdolnościach lut) sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiajacemu, ze
reilizujac zamówienie, bedzie dysponowal niezbcdnymni z,sobaini tych podmiotow, w szczegotności
przedsiawiajac zobowiazmte tych podmniotow (10 oddania ino do dyspozycji niezbcdnych zisohow na
potrzeby realizacji zamówienia.

2) Zamawiajacy oceiU, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub cli sytuacja linamisowa lub ekonomiczna, pozwakLja na wykazanie przez wykoitawce
spełniania warunkow udziału w postpowaniLi oraz zbatIi, czy nie zachodz wobec tego
podmiotu podsti wy wykluczenia. o których mowa w art. 24 ust. I pkt 11 23.

3) W odnjesiemtju (10 warunków dotyczacyeh wykszLdeenia. kwaliłikacji zawodowych Lit) doświadczenia,
wykonawcy lnowi polegać na zdolnościach innych poduiiotow. jeśli podmioty te zreilizuja roboty
budowlane lub ushmgi, do realizacji których te zdolności sa wymagaite.

5. Wykonawcy junga wspólnie ubiegać sic o udzielenie zamówienia. W tak im przypadku wykonawcy ustanawiaja
pelnoniocnikt do ieprezentowaitia ich w postepow”iniiu o udzielenie zainówienii albo reprezentowania w
postepowamnu i zawarcia umowy XV sprawie zamówienia publicznego.

I „etnomocnictwo w lórmie piseilinej (oi3gi nal lub kopia potwierdzona za zgodność z orzginalem przez
notariuszit) italezy dolaczyc do oterty.

6. W prżypadku wykonawców wspolnie ubiewijaeycli sic o udzielenie z;imowiemiia. warunki określone
w pkt. I. 2) lit. b—c musi spelniać co najmniej eden wykonawca samodzielnie lob wszyscy wykonawcy Icznie.

Va. Zani;mwhijijcy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy im po(Istawie art. 2$ ust. 5 ustawy l”YJ”.

VI. Wykaz oświadczeń lub tioku nientów, potwierdz;tjacych spełnbtnie wit runków udzialn w postepowaniu

oraz brak podstaw wykluczenia.

I )o olerty każdy wykonawca musi dolaczyć mktua Inc na dzicY składania olei oswiadczcni:t Xv zakresie
wskazanym w zalaczajku nr 2 i 3 (10 SIWZ. liilbrniacje zawarte w oświadczeniach bctla stanowić wstepne
potwierdzenie, ze wykonawca inc podlega wykluczeniu oraz spelaia wo”unkj udziału XV postepowaniu.

2. W przypadku wspólnego ubiegania sic o zailmówienie przez wykonawców oświadczenia o których lilowa XV

rozdz. VI. I niniejszej SIW!. sklada każdy z wykonaweow wspólnie tibiegajacych sic o zaiiiówienie.
)świadczeiiia te maja potwierdzać spełnianie w:mninków udzialu XV postepowaniti. hiak podstaw wykluczenia

XV zakresie, w ktom”yimm każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunkow udziału XV postpowaimiu, brak
podstaw wykluczenia.

_______
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3. ZaIiia\yiajacy ż.itli aby, wykoiiiucii, klOty zaililerza pilwierzye wykonanie czeci ziili(lWieI1ia

podwykonawcom, W CCILI \ kaztiiia hiikii ylnrcilia wobec uch 1,0dIl\Y wyklticzeiiia Z iiclzialu w
posiepowiniti zamiescil iii[oriii:icjc o (yeti podwykonawc:icli.

4. Wykonawca, kury powoltiJe SIC nit zasoby innych podmiotów. W celu wyLizania brikti istnienia wobec tUciu
podsliw wykliiczeiiia oni spelnicnii — w yakreii, w j:ikiiu PoOlLUe sit. na ich zasoby — wartinkow iitlziiiln w

liosieptiy.InI Zilillit”SZCZII iIiiol”inicJe ° tych podiiiiol;icb.

5 . it7.i”li yykoni”yca ]OltJ,l iu;i zisoluaell litu yItlacii iiidiuiiotti tl”ZcCieQO, pI”zetlSlitfl Ii /Ob(i\Yii/.illi” legi)

f)((lnu,til(l.

(L 7;ilul;lwiIj;Lcy prć_ti tiiizielenieiui ziiI)i(iwiciiiil, We/Wit” \Vyki)fla\YCt. któi”ect) oleiIi źiisl.iła iuajwytij lice!)! n;i.

ilu tto,eiui.i W \Yy/i)iIcZOI)yiui, lic kioiszyiui niż. 5 dni, iirnii ue ikitialnych III dziwi /li)/eiiii iuii:.lejiiiteycti
ii.\YittIccJi ib tloktiiueiutow

I ) Odpis z wliiiciwego reje\tiu lub 7 centralnej ewi<lencj i in lwmicj I o dziililnosc i gonoilarczej, cieli

odrebne przepisy wynlwiapt wpisu do rejestr i lub ewidciucii, w cclii potwierdzenia braku podsuiw do

wykluczenia un podstawie o in. 24 OSI .5 pkt I ustawy I”i.l

2) ki, dostaw, i W przypadku wiatlczeń okresowych uli ciaelych rownicz wykonywanych. w okresie

ostatnich 3 lit przed uplyweiii lerinijiu sklttlaiiii ofert. ajezehi okres prowidzenia dziatahiiosci cst krtutszy
w tym okresie, wrazi podaniem ich wallosci, priediniolu, dat wykonania i podmiotow. ha rice, kió”cli

dostawy zosl;tly wykonane, ortu illilU/cillelil dowotlow okresla”tiu\eh czy te dostawy zosttily wykonuje
lub stu wykonywane iiilt”żyeie, snorz,ldzoneeo iioiinic z ziluczitikicin nr 5 do SI W/L.
Dunyotitiiuii po(wicrdz;tl:icymi czy iluistiwy zibttily ykonunc należycie stu:

— eherencje hutlz inne (iokultiuunly \ ysltiwioiue pr/cz podmiot. na rzecz którego dositiwy były
wykojww;ine. tł W przypadku wiiklCiili okresowych lub ci;telych u wykonywane.
Jezeli tli isidnonet linzyczyiiy O obiekiywnyiiu ciutinikierze \kykonawci lic esl w tinle uzysktic hycli
dokunueimtow. Wykoii.iwctt sk lada oswiadcis”iuic.
W przypadku kwiadezti i okresowych uli citci) cli iuadtl wykonywanych rełderucje kitli inne

dokumenty potwierdzttjicc cit nilezyte wykonywanie powinny być wydane nie WC/tsumicj fliz 3
miesiace przed uplywein terminu skl:idaniit olćrt.

3) l)okuiiientow ilotycztcych podmiotu trzeciego, w celu wyLizania braku istnienia wobec mego podstaw

wykluczenia oraz spelnienia, w zakresie, w „kinu w ykonuwca powojuje sic na ego zasoby, waru iikO\y

udzialu W poslcpowiiniu —jezeli wykonawca mieni ni zasobach podmiotu trzeciego

Jezeli wykonawca ma siedzibe lob miejsce z;imie,ikanit poza terytorium RzeCzyIM)Spu)litct Polskiej, zimi ust
ikukuininiu, ° któryull totuwa w pkt 6.1). skliidu ćlokuiiieiit hub dokumenty wysltuwioile w kraju, w którym liliI

siedzihe lub miejsce zamieszkania, polwierdziiiee odpow idnio. że:

I ) nie olwarhi ecu likwidacji uli nic ogloszolio upatliokci. wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiecy przed

uplyweni tw”nnnu skladaniu olert.

Jezel i w kraju miejsca zimieszkan in osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedz be lub miejsce
zitnieszkinia, nie wydaje SIC doktulieiltoW „ o kloi”yclu iuuowa powyzt”j, zistepuje ue je (liiktinlellleill
z;Iwiei”ijticymn odpowic(Iilio oswiudez.enie wykonawcy. ze \yskl/anieilu osoby albo osoli uprawnionych ului
ego reprezeiulieii, lub owiadczenje osoby ktorej duikuiuient mial dotyczye. zlozone przed flOt:lrius/eml) liii”
u/ni ore.ineIuj sadowym, utliniitistnieyjiuynu albo organellI sainorzadu zawodowego lub uuupodarezcco

wiciwiit ze wzeledu na siedzibe lub nuie1sce zamieszkania wykonawcy lub miejsce z:iiiuit”zkania uj
ooby. 1 erioou okrcslon\ pumwyzej Musuje sic.

7. Wykoiintci W ty”, trinie 3 tIul od dnia zitnies7ezetiiui na lronic inicnuetowcj iuikniut.ueji. o kuri lilowa W lit.

6 u”i 5 ustawy l/t”. przek-uze zaruawi:ijacehuiu osw”iutlczciiic O pr/\ naIeżiio,c: lub braku Pn!ynlczuosci du,
uj siniej erupy kapitalowej, ° a ust. I pkt 23 U:stutw\ l”iI”. W „nz ze zliyenielui

t”swiidezcim;t. wykon;twctt uloze przetistiwić (Itiuuud\. ye powiaziuii.t z onym wykonawca Inc piowioza do
zakhieeiua konkurencji w postypowniu O udzueli”imie „unnów iena. W,or oswidczeniui stanowi z,oiczn;k nr 4
do Sl\k L.

N. \,\ z:ikrcit” nic Lii”eeulowtin\ in Sl\\ 7. z!,stosontinle maja przepisy rozporzadzenia Minisira Rozwoju z diui.i
lIpni .t] h r. sprawie rodzuijtiw dokumemuitiw. jakich noc z.idIL zaniawiiitic\- tul uykoii.uwcy w
pnstepo\ytlIuii o tidzielenEc zti:iiow Cliii (l)z. U. z li) In r., liii, I 26).

Jcz.eli wykotuiwca nie zloży oświadczeń, o kio;”yclu nowa w rozdz. VI. 1. UioeIsZei Sl\\ L oswiI(ezelu ub
tlokiiuacntow pol\%ertz iacych okoiicziio.”ci, o kiuiiyuh mima w ni:. 15 ust. I nsiiwy Pil”, iub :a:iyetu

_______
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SIEĆ BADAWCZA %j Instytut Ą O2OŁ U KAS I E W I Cz Iwy Włókienntwa I
dokullttllIó\y iiit;bediiyeb (10 przcpio\yad/.eltla 1)osttpoyaItia, (i\yiadcłenia itl (lokunietlty Sa ttekonipietiie,
/l\yitIaiil blitly hut ltiid/I \ysIułallti przez. zalula\yttce.ft” \Yatitlit% )Sci, JiullUi V ijacy \Vt(\\ t tlti cli zliiżetuiii,

Lu/tupehItieuIIa, popnu\ylilia \Y teruijiluic pr/cz Sitlhie \Y.kiZuitytii, chYba ze minio cit zloztutuit tticuia W)”LOWI\yC3

potlle;”iłiby odrzuceniu albo konieczne byioln tiui.eiźttienie posiepiniinii.

\„II. In[c.iruiiace II spitsoltie piiriiziiuui,eyaiii siy Z;IIui:I%%”i;lj;eeo Z %Yi kOIi;Ii%CaIl)i linii piekazyw:iiiia
i (lohIllnhi)tII\y. t;ikże wNkaZ:inie iisńl> tupra\yninnych (in pi)r(iZUuIliCWiIluiii sit z \Vykon;iwe;iini.

\\„szelkii- zI\Yia(i0ItiiCulia_ ()s\\iatlc/enia. „yitio:ki oraz iuuioumn;ii_je . Iuni\yI.iJacy oraz W\”kolulwc”y u1ionI

prit-kuzynac piseunlie. iikeiut lub tilit_u elekironicziti. za WYjatraem olzny oni u:nowy dli ktuiuycli
iiptisiciaiiii jC”I hitunia i.tIi]iiil. .JtCuiuciesfllt 11111a%yiiIóIcY j)iJYPl)IlliltI. Je /5O(ii1IC z l-l ust. 4
Ro,poriudzeitia \„l nistni Rozwoju z26 lipca 2016 ioku u- J)ra%Yue rodzujoy dokuntenitiw jakich nlG/t zadac
nhuliiwn;ujilcy ( ... ) oswiadcicnma i dokumenty wyuiuic,iioiie w io,dziaie VI niniejszej 51\Y/ (równicz w
nrzypadktu cli itoiciiua W wyiiiku ezwituiia (I kttiryin nowa W art. 26 list. J ustawy P/P) irnia być
p\yiadczane ż:i zeoduiosc „ orywnitłeiii w Ioniite phcIIlllcj lub W torunie elektroiiiczitei

2. W korespondencji kierowanej di> ZalllaWiaj;iceĘo Wykoiiawcti Win 1Cl) posluĘiwau sic nunieueuii sprawy

ok rexlonyun w 5) WZ.

3. Zawiadomienia, uświadczenia, \yniuski oraz in Ibrrnitcje przekazywane przez Wykonawcc pisenin ie winny
hyu składane lt:i adres: Sieć fladiwcza Luk;usiewicz — instytut WIokicniiictwi, ni. flrzezitiska 5/15, 92—103
Lód”. Zamowienia Publiczne.

4. Zawiadomienia, owutdczcnia, wnioski oraz iii lormacje przekazywane przez Wykonawec droga
elekiron ii/na winny być kiciowane na adres: now cni l;I nwLhntłypl ‚ fakseitu na nr (42) 61 63 I „)O.

5. Wszelkie zawUid Hhtnetlia, oswiadcieitiii_ wnioski oraz intormnacie przekazane za p(In1oc! faksu lub W Ibnnie

elektronicznej wyniagaja na żadanie każdej ze stron, iiiezwloczuiego potwierdzenia kiktu cli otrzymania.

6. Wykonawca może zwrócić sic do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIW! wplynie do Zauitaw ;tiaceuo nie później niż do konca dnia,

w którym tuplywa polowa ternu tu składania oli_n. Zaiiiuwiaiący udzieli wyjaśnień itieiwlocznie. jednak

pó)-niej in” tia 2 itru przed upływem terminu skkidaiuia otert. Jeżeli wniosek o wyjasnienie tienci SIW!
wplyruie pil uplywie terminu, o którym lilowa I1OWY/tJ_ lub dotyczy tuliielonych wyjaśnień, Zamat ajicY

minie wliieiic w\l;tśnie albo pozostawc \4niosek bez mwl1ozitInia. Zztmawiaacy zamieści wyrasilteutla ta
stronie internetowej, na której udostepniono SI\k%.

8. I”rzetiłtt,citie teriiuiuuu skhidattia ofert nie wpiywa na hie,. terminu skiudania wniosku, o klóryiuu niO\tu W

rozdz. VII. 6 nttuejszt-j SIW!
i) puiy1iidktu niyhic,non-ci ponuedzy Irescia ninieiszej SIW!. u ireścia udzielon\clu odpowiedzi, jako

ohowiazuiaca nalezy pr/yjac trese pisnit ław cni tuceco póżnlej-ze oswiaduzcn ic. !anuawiaIace”o.
I 0. Zii”iawmiaey nie przewiduje zwolania zebnin-a W\konancow.

I I - ()solxuunuu (lutriWnionymI przez Zantawiujuceco do poroztunuicw:m sicz \k soulawcim Sn:

— Mtlc.or,,ua Piotrowska. Micha) Kulakowski

VIII. Wymazania dotyczące wadium.

li inIeJs/ynu 1 3siC0%Yitli in Zarnawiauey nie wyilara 5% niesienia wadiu:n.

IX. Termin zwiazunii aferta.

„ \\ koniawcu bedzie Lwia/auty olei—ta przez okres 30 dni. Biec (ccliii tu zwalania olei-li rozpoczyilu ie wraz
z uplywent terminu :kladautui otcul. (art. 85 ust. 5 ustawy tVP).

2. Wykonawca ulwie przedlużyc termin zwii,anńu olćrta, na czas uniezbedny do zawarcia umowy. s.tiiiodziclnie
ub tu wniosek Zaniawiajceco, z tynt, że Zitiniawniliaty onuc tylko raz, co tajuniiiej na 3 dni )uzcd iiplywcuni

terminu „wiazauna olerta, zwrócić sw do Wykouutwcow o wyrażenie zgody ta przedluzeuiue tego lcrintnntu o
oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 (lutu

_______
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3. ()diiowa wyrażenia zody ut przi liużene teriiiinu zwiazinia olera ue iowodiije utraty wadium.

4. Uizediti?eiue teriiiinii zwi;iz.ii1i;i oleiLi jest doptiszez;ilne tylko z jcdiioezesnyin przcdluzeiiiem okresu

Wa7i1()SCi \yaditilll albo e/eli nie jest to możliwie, z \YiliCSiCi][CiU i]OW1ŁO w1(fitiili Ul prtediiizony okres
lwi/ania ulena . Jezeli pniedltizeiiie (enimiti lwia/tuła oleili doktiiiyw;iue jest po wyboize olcnly

iijkurzystiiicjsze, iubowi;i,ek wniesienia iioweiiu wadium Liii ego pnzedłtizenia dotyczy jedynie

\Vykonawcy, kińre;ui oleri;i zostitla wybrana jako najkomzyslmejsza

X. Opis sposol)lI pnytzolowywania ulen.

I. Okna milsi zawierać ilasiepujace oswi;idczenii i dokoiiieniy:

wypelnioiiy fornii,l;irz olenlowy sponzitizoiw z wykorzystiniein wzoru slai]OWi;iceeo Zal;!cznik nr I
(10 SIW/, zawieraacy w szczeoliiosci: wskazanie olemowitnco przedmiotu zamówienia, laezna cene
Lulerio\y;i i,rimiio, zobo\yiiiz;inie dolyuz;ice Ieiniinhl realizacji zaiflowiefli;i, wartrnkdw wiiIancli,
ikcepiai i. wszystkich posi;imiinyieii S I WL i wzori umowy bez zastrzeżeń, a takze iilbrmacje która
c/eSc zainówieitia Wykonawca ztniierzi powierzyć podwykon;iwcyL

2) oswiadczenie o spelnieniu waluilkow tidzkilti w poslepowailiu — Zal;cznik nr 2

3) obwiadczeiume o braku pod law do wyk uczenia Z;il4cznik nr 3

4) pelitoniocniciwo do rulireieniow;tni;i wykonawcy. @ ile olerle skiada pelnomocnik

5) zoiiowi,izanic podinioiti (rzcuiceo jezeli wykonawca pole;i nit zasobach lub ytUacli podmiotu
trzccieto

2. Olrt;i musi być napisani wjczyku polskun, miii miiiiszymiie do pisililia. kompnierzc tui inna trwaLi i czytelna
techniki oraz podpisana pr/cz osohe(y) upowiuzluona (10 reprezenlow;Wia Wykonawcy ilu zcwn;iti1

I zaciawinma zohow,azau w wyM.ktici odpowiadijacej cenie oleny.

3. W przypadku podobaltia uleny oraz poswizdczenia za zeodnoć z oiymrialeni kopii tkikul]lenww przez
osohe li lewym cniona W dokumencie Icjestrac%jnyin (ewidencyjnym) Wykonawcy. tialezy do otefly
dolaczc stosow:ie peinotitoen ictwo W oryinwtie lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. 1)okunieniy spouidzone wjuzykti obcym sa skladitne wraz z tiumaczeniern na jezy k polski.

5. Wykonawca „na prawo „loiyc tylko edmi olerte, Ziozenic wiekszej liczby oWrt spowoduje odrzucenie
wszystkich o:ert ziozonyuh przez daneiai \% konawce.

ii Trcsć /1(1/Onej LlleIl\ ilitisi (kJpo idac I reci S I WZ.

7. Wykonawca ptiiiicie inzelkic koszty zwuizane z przyuotowitnem I ilozenieiti okrty.

8. Z;ilee,i 5k aliN ka2di /iiiiii1ii sinimi: OIefly Ii\”i ponunierow;mn:i kolejnymi nuiuelamL i calu oleiła wrazi
z:iiauznuk:im: hyl:i u r\y;ily pnsuli ze sol,;i poląuzoni (n:i. zbi do%yalia. z/\”i:i unieiuożl;w ajacjej imn(ssin:i

dekuiinplet:uie). Oli! /nwiuu,wI spis lreci.
i. „oprawki lub zmiany (niuniez przy użyciu koicktora) u okieie. )1nny być parihiwane wlasnorecznie

przez osohc xnli i suj iC 1)1 cne.

10. Ol cne nale,y ż kizyt w z;uiikniuiej kopercie. w siedzibie /amnawj:!jaceuu i oznakowac w niislepuiiicY s1ios(h

Siec lhid.iwe/a l.ukastcw,ez — lnsiylui Wlókiciiiijctua. nI. Hrzezii:sk;, S 15. )2—lO3 l.odz

tiiiz 0i);ti[ztlli;k iiiip:siii:

_l)to.%% aulczalne kotu piiktiiwe St;tuloWi%ki) di) pnygo(ownuuiiL liniowi ch kompozytowych wyniil,ów

wlńkieniiiczy cli o nicslaiitl;i rilinyy cli wy lilia ruch w zależności od prnzuiuczeni;i

z ulojń.%kicin: „nh iilwier;ic pntcil dnieni 17.1)9.2019 r. do goili. II .1)9”
i Ofl;inyyc iiizna i dokl:idnyrii ;idiestin W) ko,i;twcy.

I. !;uti;iwi;ij;ic\ inlbriiiuie iż/Lodiiie zant. 8w zw Zzui. O ust. 3 ustawy l”Zl” oleiiy skład:uie w postepow;iiuu
O 7.ilii(iwlcnie ptihlicie Sa ilwtie i pudle” Ha uduiteliutcuiu od chwili ich otwarcia. z wyi:id5ierui irilbrtii:icji

silliowi;ic\ cli tieituilce pi zeujsiebiorsiw;i w rozuuuetiiu ustawy z dnia (i kwietnia 19)3 i. uu zw:ilc/,uliu

lieuczclwei koiikurcoc1i (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, oz l5(i z póii. 7111.), jeśli Wyktinawc;i w teriiiinie
składania Went zisirzeul, ze lic iiioi.si one byc udostepniane i jednocześnie wykazał, iż zisirzezouie
inloniii:ieje st;i,iow ii t:iicrililice przed ;iełiiorsiwt.

_______

:QsPoli
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12. /IiUiWiiiCy „.iIeca, iby iiloriiiicje iistizctoiie, ik() tijtI1UUCi [)ri (lSibi0rSiWi byly pizez Wykoiiawc

JIOŻA)iiC \ oddzielnej \\e%YntIiZi1(j kopercie z oziiikowaiiieiii ..tijeIiUlici przedsitbiorstwi”. lub spicie
(zsyy(c) ot!tlzieliiie od po/t)sIilycli, inych eIeIlieiitO\y olcty. Bnik jttliioziiiciiie”o \Yiki/iiliti, kinie

inlorliliele sIanowi;i taltIlinicu przedsiebiorsiwa oziuiczić l)edzie Ze WSzelkie oswiadczenia I ziswiadczenia

skladIne w tiikcie lIiIiltZeAO postepoWInli Sil flYiie bez zislizeze,i.

!isirzeyenie inlorinicp. kIńic nie stanowi laicninicy przedsiebiorsiwa w rozumieniu iis(iwy O Z\yilc/iilitl

ilietic/clwej koiiktirentii bedni li tki iwine, jiko heztttcczne i skutkowie htdzie z odnie z uchwali SN z
20 pizdzierniki 1005 (7elIi;,. III t_71” 74/05) ich odtajnicnieni.

14. Zamiwiijicy inIorilitile, ze w przypadku kiedy wykonawci otizyiui od iieio we/winie w trybie art. 91)
ustawy I”Ll”, i zlożoiic przez. i1iej) y jonienil i/lub (iOw(idy .%tiii(iwic Iledi tijei]liiiec iredsiybiorslui w

iOZilnhieiiti iisiiwy Li iwiIeji,iiti ihtitzuiwej konkurencji Wykonawcy hLdzie Jli7ysILiHwalu prawo
z,is(iyezi. iii icii iko iijcinii ci przeilsiebiorstwi. Przedmiotowe zastrzeżenie zimny Ii!cY 11ml LI skuteczne

u ylieynie w SYILIiICI kiecy Wykci,iiwc;i oprócz siunego zastrzeżenia, ednoczcinie wyk;tżL. iz dane
nformice sianowi; tajemlijce pizedsiebiorstwt.

5. Wykoitiwci ninie wprowuizić zmiiw, poprawki, „nodylkicje I tizupelnicnia do ylozonej oibny pod

w;iitinkiiI1l. ze !inUaWiitiitly oli7.yillii pisemne ziwi;idoinienie O wprowaclzeiuu zmian przed terinineni

sklidiiiia olćri. Powijdontienie o wprowidzeniti Liniuj Inni być zlożone wg takich s;uiiiycli 2lsld, juk
skltdin;c oteiti tj. w kopercie odpowiednio oznukowiiwj nipisem „.ZMIANA””. Koperty (>znirłone
„„ZM JANA” z tint Ol wIlie piły Ol wieruiun olerly Wykoniwcy, kiury wprowadzi zmiany i po stwierdzeniu
poprawnosci procedury dokonywania zgnili. zotint doliczone do oferty.

16. Wykoituwci liii pntwci przed uplywe,ii terminu skiidanit ol_n wycotac ie z p teflOWliUl poprzez zlozenie
piseninego powiidoiiiieuiii. wedlue tych saiiiych zasad ak wprowadzanie zinilil I poprawek z iipic,ii fil

kopercie .WYCOI AN I L. Koperty cizijikowine w ten sposoh beda otwierane w pierwszej koletitoci po
pirtwierclzc.uiiu j1opriuiitte; iu.Iei iwini \k ykoiiiwey oraz zLudiroser ze zk,zon mi otefl.uini. Koperty oteri
\yycoty\ylnych nie beLl! otwiertite.

17. Do przeliczenia ni l”LN wanoici wskiztne W dokumentach złożonych ni poiwierdzene speliiiiiiii
wirunków udzilLi w postcpowiiiu. went/onej w wilutich innych >iż PLN. Ltniniitjiey przyjmie reclni
kurs piiblikciwiny przez Nrodow\ 14uik l”olski z dnia wszczecit postcpowauit.

lb. Okrit, które1 I WC Ue betlzie otliiowiidić I reci bi WZ. z insI rzezeil dn art. 87 ut. 2 pkt 3 ustawy 1”!!”
„osiu>re odrzucona (art. X) list. I pkt 2 uitwy Pil”). Wszelkie niejbnosei i obiekcje tloiyeziee”reei zipisuw
w SIW! ntleiy ziiciii W\jiui z !tiiiuwiijieyi>i przed terniiiieiii kłtdurii oleil w trybie przew id/ilnyni W

rozdziale VII iiinlcjszej SIW!. Przepisy ustawy tVP „ue przewiduji i>eec)ujae warunkow udzielenia
Z,IlfloWiciiit, w lviii zipisow proektu nutowy, po terminie otwarcia otcrt.

NI. Miejsce i termin skiadunia I otwarcit ofert.

Oterle należy z ożye w siedzibie !lm;iwiiiiiccc.o: Sieć Badawcza Lukasiewicz — lusiyt tit Wiókiennictwa

tli. Brzezińska 5115. 92—103 Lócl. sekretariat I piętro. w ien”>inie (10 dnia 17.09.21)19 r. godz. 10:00.

2. łkeydujuce Lnic/cnie clii icci”> y,tulic,wiuiii icrmnu sklldl;ui, ulu nut diti i s”otliml wpływu uleny do

Z,uiiw łjLCCĘL). unie dni ej xysiinia przesyika pocztowa czy kuniersku.

Z ( )ierli 7oioiei po ienuii lic w%ktzlnyln n rozdz. Xi. I ninieiszci SIWZ 7L,StniC iwrocona zs”.odnie z

nisadinui okreslonylni w art. 81 List. 2 usiuwy P/P

4. Otwarcie ofert nasiipi w siedzibie /iluniuwiiiice:o w dniu 17.09.2019 r. O odżiiiit 11.00.

5. Otwarcie otenjeąj;uwite.

Podczas olwarcii otcul Ziniawii acy odczyta inF mutuje, ° których ulowi wart. 86 ust. 4 ust;iw\ VI”.

7. Niezwiticznie po otwarciu olert zainiwilicy zunieci lii stronie

U”\\W.Rk”.litlJj)] /aiii”Witiiiij1titli „ ue irtorruticje dotyczace:

i) k\yoty. tki Jiiutier/l irzeziiicyyc iii sliilicnso\yairic ziii](i\yicuii;

Ii) flriii oraz adresów wykonawców, kióiyy ilo?y li titerty w tciiiuinic;

e) Ceily. terlililili w\ kouiniii ziiiiówieiiiu, okresu winincji i warunkow pIitnoci zawartych w olertieli.

XII. Opis sposobu (Ibliczanic ceny.

o0hita
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Wykonawca okn 11a ceile re;ilizacji ziluowiena %skazanie W Ionutilizti OlLli(I\yy!1i 5$)OlflhilZOIl)Ifl

w \4ZOLI stallowi ce:O Zaliictitiki nr I do SIW! Iiciiie1 cCi]V ()iCIiOWej brutto /d realizacje )rzedIlliOiLi

zain(n lenili

2. dcznli etna itlenowa brutto milsi tiwzuledniać wsz\sIkIt koszty z\ II/Ulic I. relilizlIcjIl przedlulotil

tiIU(WiClIlli zendille Z Oi!sCl1l pizt”diuiotu ZItlnÓ\Yieflili nr,iz wzorem tiuioy OknilnilyIl) W niniejszej SIW!.

3. Leiw riusza być: podane wyliczone w zaokrjeliiuii di ll\ąoch miejsc po ujccnkti (z;is:iuLi ziokrat.LIeni;t —

IIiu!t3 5 ialezy koilctrwke :ioiilllllic. nowy/ci i rilwili 5 ijlilezy /iokriiUl:c w eolu).

1. (ciut OIrt\ \y uhli być W\ III/ona W zlotych 1 bk;cli (PLN).

5. Jezeli w polcpowa”liui /10/lIlII bedzie oiciii. kuiej wybor prowutiziby do ;)owtlh;Iiit O ZlllwiajitcecO

OllilU iikui podatkowco ZCOIIWC ihlze;)I-Ialui O i)Otlltkii (id i(IWarOw thltbe /ItllLiUiIij;iCy u cclii ()cCli\

takiej oierty dolicz) 1k) pucdstuwione W lilij CCIIY )(hdIlIck od towarów i uhitie. który ntuiłhy Ol)OWill/ek

roiliuzyc 7iO(inii: L tylni pr/epistIfli. W cukini lyylEdku Wykonawca. khtdIj;ic oluile. ra zoblwowany

poinIoriuowuc znnmwlltjacuet) Że wyhoi eeo oierly budziu prowlid/Ic do pt)wi;uniu LI ł.IhlllIlWl;lJIiceeo

()bO\yiiIzktl podaikowuo, w kazujac nazwe roclz;ii myjni. kueruo (losmu a bedzie piowadzu do jCLO

pm)wstafl ia, oraz wskItzti):ic ich wa:R”.ć bez kwoty podIItkLl.

XIII. Opis kryteriów, którymi zanlawi;uj;)cy będzie się kierowal przy wyborze oferty, wnmt L podaniem

wag tych kryleriów sposobu oceny okn.

Za okrW najkorzystniejsza zostanie uznana olena zawierajaca najkorzystniejszy bilans punktow
w kryteriach:

- Ceitri (C1)- 70 „X.

— Uwantiicja (C.)— 30 „X.

2. ()pts k rytcrjć y nec i” ni cr1 y.

I )o kaide,o z kryteriów „otmIim puyjikana waej okreslona udziale”n proucnllWyln.

Zlumawiltjlhcy hedzie oceuuilmi cluuieiity othi\ od1iowadajace kryiero[n. pr/) c/)lll kizde knwciuln

ptUeeić budzie ocenie punktowe opartej pIlili/ul jotanc /11511(1v ir/\”nawalIlli 1,L,nkttiw.

Oe.ólna ocena olcny bedzic Sonia punktow uzykaiiycli 1,1 ioszczeeolite kryteria.

S1msóh okreleui;i cen

.4. Cena — C 70 %

Zantayiajacy ze wsiystkicit lolillullirzy OkrtOWyuil jli/)311i1C wILrttIsL illijlil/SZU Cl NY oicrty jako t, (Itl

t cny badanej n krty.
Punktacja za cune oIrty ustltlitna jest W sposob nisiepupicy

cl

(1=—- -— xIOO”ktx7O%
ci

:edzie: ( cena
Ci itajnizsza cena

C1 cena orty bad mej

B. Gwar nicja C —II) % budzie punktowana w il.ituptljauy sposób:

— (Id 3(i Ill:eaec\ i powyzcj od dniu podpbli!lia piotok(llil odbioru — lOG pkt

— ud 3 iniesiecy tio 35 mieaecy od Urna pedpisali protokou odbioru — 30

— 12 Iliiesiec\ (KI ClOU Jiodpislliiili prolokou odbioru O pkt

_______

pospolita iM —
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= iIoć puli kłów x 30 X

3. Iunkiaca przyzil;Iwilwt olertoni w OSZCZe.L0lIiVCJi kryteriach bcdzie hicz.oui.i / dokladiiosciii do dwóch
IIiiiC 1(1 ii-zeciiikti. Na1\yyz7I lic,Ixu ptinktil\y \yy/.Iclc/y niikortytiticjsi;i otirut.

1. !iililit\% „ajacy udzieli zillIówiema Wykoaiwey, któreo oRda odpowiadać betizie wszystkiiii wYlliaLaiiiOili

plzcdua\yaliiyIn \ 11S11\%”ie l”ZP, oraz \Y 8l\VZ i zostatlie ticeitioi iako iiailwizystniejszi W (9liiiC1i O jiud ulic
kryteria wy1ioiti.

Jezeli lit liedzie iiioźna wybrać ii;iikoiyystnicjitj oRdy Z tiwae.I ta to. ze (Iwie lub Wiceci nIcO irzedtiwi
taki ziii, bil.iui ceny i innych krytci tOW Oceli) itcd. LliIIaWJaicy ii(itl oCli Oleił th)kiirhl \y3”h)Oiii oRny
Z ll.Ijiil7flI Celto. Jezeli YOMIltt 7107(111(2 oleily <i takiej Salliej Celile. ziiiiilwi;ijicy WC/Wie wykonawców,

Lu”riy ikwyli te oWrty. do zlożenia W tcflfliI%iC oku”eloiiym przez z i1iwi;ujaceo okrt dodatkowych.

Xl \„. In [nrrnacje o forniahnościachi. jakie powinny być dopiiiiioiie po wyborie oferly w celuj z;uwureia
Ii flhliWY W %pliWIC ti fliOWieiliii I)UI)1iCznt0.

I . O.ohy reprezen(uace Wykonawce przy podpywnuu nnowy powinny poitidać ze soha dokumenty
potwierdź jace ich umocowanie do podpbania milowy. o ile uI]ioUow;uIiIe lo nie bedie wyiiikac
z dokninentow z;il;tczoiwch do oIny.

2. W przypadku wyboru olcny zhozonei przez Wykonawców \y.polnic ubic;ijicych sic o udzielenie
Zalutiwieflia Zainawiajaey iiiożc nud te przed ZuwtircieuIi umowy przetlstawitnia umowy re1uluI;iCel
wpolpiaet hycli Wykonawców. Umowa taka winna ok retuc trony liniowy. cel dz,uha,ua, Sposol)
wpoldziahaiii.u. zakre prac przewidzianych do wyklinania kijdetnu z nich. olid;irn;u od1R,wIedzitIIiość za
wykonanie zaiflowielna, oznaczenie e;.ai trwim;i konsorcjum (oliejinhiiaceen otkre. reiuhinucii przedmiotu
7;niiwienhiu, uwzuriuliej i rikojmi ). wykluczenie iiio?luwoei wypowiedzeti la uiniowy konśorcuni r”
ktoreg<ikolwiek Z C() czionktiu” do CZi5I.i wykoitunta zanitu cola.

3. Zawarcie tiutiowy I elapi wg wzoru Zamawiuitceo.

XV. U yni:i;tnia dotycnjce ziibezpieczeuiia I1:tIcżyłeg() wykonaiiiu Uflh*l%%”y.

7iiuaw ahilCy iiie wynitci \ynieienhu bth)eZleCZCflhiL IuLle>3 teo U ykon;tuiia LlliiOUy.

XVI. INtot ile dla si nin poist:unowienia. które z(iNtaut:t wprow udzoiie do trcci niwieriuilej UH1OW3” W spraw IV

za niów cna iiIihicznt”o. oóIne w;u runki uniow) ullio wzór umowy. jeżeli Zaiitouwiajacy wyuii:ua
od Wykonawcy. :ihy zawarł z nim urnowy w sprawie zatulówienia puhliczuie2o uia takich warunkach.

Wzor uiiiowy, sl;niowi ZiŁ1cznik nr 6 do SIWZ.

XVII. Pouczenie o srodk;icli ochrony prawnej.

Kazdemu ykonuwcy, a także innemu podmiotowi, cycu iii;t bib mial intcres w uźyskaniti tliinego
zaiiiuiw,e,ua oraz poniósł lub noże ponieść szkotle W wyniku lilFuszulli, przez Lulnawmi!ceco przepistiw
ustawy l/P priysluttijit środki ochrony prawnej prztwiilziaiie W dziale VI uiuwy IVP jak (lli polepoWaIi
piiiiiżej kwot3” określoitej w piyepisacli wykonawcźych wydiitiyeli Iti P0dStat” iii. II ut. [hl;iWy „LP.

2. Xmdki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o i.,iiuówieniui orty, IWZ pr”ysh%uii równiez oIzaiiiziucjoln
wpisaiiyiii na hi.te, o ku rej mowa w att. 154 pkt 5 ustawy P/P.

XVIII. Kin ozu lii iii fu mm cyj ui do( yczaca przeuw a rza n in danych osobowych

Zgodiiie z art. 3 ust. I i 2 rozporztidzeniu Parlamentu Iuiopcjskieeo Rad (Ul ) 20167679 / dnia 27

kwietnia 20 Ib r. w sprawie ocitrolty osób lizycznych w zw azku Z przehmy niem danych osobowych i u

_______

Pospolita unia Europejska M



„lóWiityj

51 EC DADAW CZA •% instytut
Ł U K A S I E W I CZ Iwy Włókiennictwa I. VVr5luś

spriwe swob()dIie:o przeplywu ijkich danych oraz uchylenia dyrektywy „)5 ib WL (ogólne wzporzidzenie

o ochronie danych) (I )z. Urz. UL L IQ z 040520 lb. str. )„ dalej ‚KODO”, inlbniinjc, ze:

I ) ad,niiiistriknein l”ani/[”tna danych osobowych esi Situ Badawcza Lukisiewicz — Instytut Wlókiennictwa

z siedziba w I .otlzi, tu. l3rzeziński 5, 15

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest nożhwy pod adresem 0(1(0 w.lodz.pl

3) Pan l”int dane osobowe plzctwar/:iIle bcda na podstawie art. 6 ust. I lit. I, c) ROl)0 w celu zwiazanyln

Z postupowanititi o udzielenie zailowienI pohlicztie_o KFZl—23t,—28/l)

lub w zwiizku Z priwlie tizasadtiionyiii titeresein idiltilIbtiatola Iii podstawie art. 6 ust. 1 lit. 1);

4) odbiorcami Patii/l”ani (ltilyell osobowych buda osoby lub podmioty, którym ud stepniont zostanie

dokumentacja postepowania xy oparciu o art. 8 oraz att. 96 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

I „niwo „tinówieo publ icznych (Dz. U. z 20 I 7 r. POZ. 1579 20 I 8),

5) Pani/l”ana dane osobowe kda przechowywane. zgodine Z art. 97 ust. I ustawy l”zp, przez okres 4 lat od

dnia zakończenia postcpowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przeknicza 4 lait.

okres przechowywania obejmuie cały czus trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes

administritori.

6) obowiazck podania przez I”tniiiPina danych osobowych bezpośrednio l”ini!Pma dotyczicych jest

wyniogiem ustawowym okrelonym XV przepisach ustawy Pzp. zwiazinym z udzialem XV postupowiuniu o

udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wyru kaja z ustawy

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decy/je nie hetki podejmowane w sposób

zautomatyzowany, stosowaine (10 art. 22 1(000;

8) posiatla Pani/l”an:

— na podstawie art. 15 KODO prawo (lostepil (10 danych osobowych l”ani/I”tna dotyczących;

— na podstawie art. 16 1(01)0 prawo (kl spnistowanii Pani/Pait danych osobowych

na podstawie art. 1% KODO prawo żadania od administratora ogratiicz.etiia przetwarzania danych

osobowych z zast rzezeniem przypadków, o których mowa XX irt. I 8 ust. 2 KOI )0:

prawo do wniesienia sharoi (10 I „rezesi Urzcdu Ochrony Danych Osobowych, gdy nina I”ani/l”an, ze

przetwarzanie danych osobowych I”ani/I”ana dotyczących tarusza przepisy 1(01)0:

2. Jednoezenie Sieć fladiwczi Lukusiewic, — Instytut Wlókietitnctwa przypotnina O ciażącyti na Pani I”atiti

ohowiizku iuitonnacyjnyin wynikajacym z art. 14 kODO wzlcdent osob Ii/ycyii3cli, których (lanc przekazane

zostiuia Zainiwiajacentu w zwwzku z prowadzonym postepowaniem i które Zainawiajicy posrednio pozyska

od wykonawcy bioracego odział XV postepowaniu, chyba ze nit zastosowaine co najmniej jedno z wylaczen. i

których mowa W art. 14 ust. 5 1(000.

XIX. Lista zal4czn ików.

\Vymienione nizej zataczniki stanowii inteunilna cześć Specyfikacji Istotiiycli Warunków Zoiiówieiiia.

1. Załącznik nr I — Wzó” h,r:iularya ołerty

2. Zitacznik nr I A — Oteowane paranieiry teeliliezle
3. !atacznik nr 2 — Wzór oświadczenia n spełnianiu \yarttltkow udziału w postepowaniu

4. Zilieznik nr — Wzór oświdezenit braku podstaw do wyklueiinit
5. Zatacznik itr 4 Inibriticje na tentit grupY kapitałowej
6. 7ałtenik nr 5 W\ kat wykonoi3uh dostaw
7. Załacz”nk nr 6 — l”rt”1ek unowy SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ_

iNSiYflrr wtÓ” :IENNIC”nyA
1)Y EVTOI

druh jr ( t
Osoba przygotowująca specyi ikac1i KbntLfamaikr:(fqcego

_______

RzeczpospoLa

_______

Unia Europejska M



iiliiczitik jr do IKF Zł—23(,—2 I)

Pieczcć ()Ićientt

O F E WIA

\V potcpowafli[I Li LIdYitk”ijlC zamówieniu w trybie pr7cIir4U tieąAraniCZOne4O o wurtoei

iueiuyekracźij;icui wyruzona w iiolyeli rownowtrtosw kwot okreIonycIi na podstawie art. Ił ust. 6 ustawy l”7.l”
I)oświadc,iine kOIfl1)i)kIl)%1t” sliiiiiwishi, dii przygo(ow:tni:i liiiiiiwycli hoiiipoiy(owycli WyrobóW

w lókien ii iczych o Ii iesla li un ni owych wyrn larach w zależności od p rzezn:iczenia

Nazwa I adre oferenta:

itr luksu Nr lei C—IlULii

Za mawiiIjicy: Sieć I tadawcia I .ukisicwicz Instytut WIek icilnictwa, ul. I ijeziitska 5/I 5, „)2— I 03 I .ód,k.

()lrujeuny floświadcz:tlnc konipaktowc stanowisku do priyotowania liniowych kompozytowych wyrobów
wlókienniczycli niesl;indirdowycli wymiarach w zależności od przeznaczenia ztodiue z WyfllagarIialTli

spccytkcj slotiiycli w;iruitkow zi,llóweiuii ni riastcpujacyelt \yarLIiikIch:

I. Cciii, oferty:

Stuka V,\I (cna te Ikowiia n.iiloc h:oiio PlN.)
I”zoLtuluci i illOdil

2. lenino realizacji z,muiw”rlti;t: 6 oiiesieey od p dpisanit tonowy

3. Oknijcntewurunujc ni okres

4. Osyhidczitiiiy. że z;lflhierł;tiiiy lic /;llIiierza!ny Ii()XyiCi7\C rc;ilI/iwje nasicptijauyclt cieCi zamówienia

pouhyykolII\ycohIl (i;ijofl:1/”izi skr,ś/ńć)

I ()pL cLec ćniiL)UitIuil. ktot;i \VXkIil]I\yl.t Jaiilielzi NdLZ\yii 1”(ldX%\-KL)i)t\VCY
Lp.” . ... . -

— _1OWRI/Ul.jI) ii liż KJl jiritijx)dWX koii Wit

___

- I —.-- -_LLLH
5. !:trccstiuiw;iiic na/wy i idrey ą ykonaweów wystepujitcych wspuliiie ( w prźyjitdku Wykii i”cilw wspólo w

ubie.ia1acych lc (I udzielnie Zaiuowleiua)

6. ()wiadcnim my, %e wy1iełiiilem ohowiizhi mtorniacyjiie przewidziane w art. 3 „tui art. 14 rożpornid;citia

i”arhuuncniu I oioinrskiceo i Rady (Ul) 10t6.67”) z dnia 27 kwietnia 2016 F. w sprawie ochrony osoli

lizycyitych W ZW iiżkti Z Jr/ci wtUin ClIJ danych osobowych i w sprawie sw OhOdiicLO przeplywu tak chi

danych oraz ocliylcitiii dyrektywy (Ę5 4(itWI wobec osób hzyczutych, od których dane osobowe bezpoieditio

_______

Rzeczpospohh

_______

Urna Europejska



liii) 1OiCiIflh() )OJykalcIfl W cclii [Ib[chai)flt SC O tI(lZiilCiiiC fliflhijSłc:LO ZaIHOWIC1IIa oraz zawarchi i rcalizicji

tllllO\ )„ O LIiIZICICIIIC zallIowielIHI.

7. Akciptujciiiy projckl umoWy (zakucziUk nr 6 do siwi) oraz warunki speliucuma swiadczcnia okrcślonc Ircscia

spccyiikacui isio(iuyclu \y,lrLunkt\y ziuulowicuia.

X. \V prZyJXIiIkLI \yyborul uua..zi i”Iculy, zOhO\YUIztiill1y Sic (f(.) 2m\WOc;a LIiUO\Y3” iI okrcsloiiycli \V prqickcic

LllflO\y)” \yarmn]kacli, \V i11IiSUui i Icuiiuinic \yyzllaczooyuu )lZcZ LllI\yIijaCCiiO.

7Lę,mKuŁ%J1nUtj;cuŁLriy

1

IOICjSCOWOSC (lala I”O(lJ]y 051,1) upnwiianiycL

do rcprczcalaci Wykonawcy

k rit nit”, r In ć pur,;! „I,,,,i;, I iiiiii 1:1 r, 4 cli pr yt!t lii in iti cii pile! W kiju WCU, I cc! w in mi im ijit In ij CL fl Y filij! s1iecyfi ka ej L
\:ilr,y iIiiIic,i ( n..”i.ikir „aI;ir,,iiki wy,ii:,t:i,,r iy%j,rcyi,L:,r11.
„\ iri;ilkn. cd% „.ai;1r,iiih itr iItir,i ii klililiwc) . ii;iIt, ii;t1ik;ić 11:1 111111 ..iiit iIoicż

/ałaczruik ur I A do siwi KFLI>—2%(—2N I)

Fuze

_______

RzeczpospoUta

_______

Unij



Zahiczitik ii I A do siwi Kl /ZP—236—28. IQ

Wyma,anc I oWrowane pararnctiyjpcbnicznc

OIrtijeiny Lihrycznie nowe I)oświadczaliie kompaktowe staiio yisko (10 przygotowanii liniowych

komnpozyto%yyeh %yyrohń\y \yhókienhIiczyelI O iiicst;indardoiyyeh nyniinr:icli \Y z:ileżtioci od przeznaczenia

OFEI(T na \yykoIulnie przedniott zalnÓ\yielua \y yakreie okrehonyiu \V Sptcylik;iup Istotnych

Waruitkow ZitnÓwieiii;i, zodiiie z Opiscili )iZeWuiotŁi zaniówieijia i Wzoicili LIIIIOW}”, lUt naMcptijcycIi
att tik teł

* Wykonawca wypełnia koltiiunc „,I”animetry oreowine”, nie wypełnienie kolumny przez Wykonawce

skutkowac łiedzie ()(IlYlieeIiienl ()lcr(y.
* N iespełnieitie „.I”anmetrów wymaganyclr skutkować b dzie odizuceniemn oferty.

Wymaga ue un in imali iw pat ni metry, które in lisi spełnić Parametry oferowane

niaszyita

Średnica rolki odwi akt 1200 min

2 Srcdnieai rolki nawijaka 800 mm

3 Szerokoć odwijanego niaieriailu 1750 mm

4 Szeiokoć nawijainego materiału I 600 inni

5 Minitnilna szen)ko8c ciecit 20 mm
hezstopniowo relwlowitla di) I (i00mm

6 Masa rolki na odwijaku 1500 k

7 Masa rolki ntwiitka 350 kg

8 l”redkość niiszyny piyttnie 500 ni/mul
reiwlowini do

9 lłoć noy 33 szt.

IQ Procramnowdiw wskazanie inictsca I kpI
tistawiamnia [loży

II Progranlo\yalnc wkazanie mnejsel I kpI.
ustt\ymaltia tttłci tcktunwyełi na
flit \Yij k cli

12 1)odatktyą system odprowadzani 1 kpI.
kraj ki brzegowej

H Stojak nechaniczny odbierajacy I szt.
uiytki

I

_______



14 Sy\Itl1I prowudzciiia \YLt:i / I kpi.
ezti1iiikiciii 0I)lYt”7IY111

15 SysIcii auWoEIiyczntI() SJ)YChII]lfl I kpI.
II1,yiI1iti\”tIl fll\Ol

16 Nhl\yljak / y klein Jnckko\yyiil / 0—700 N
tCiiIO\ytiul siki dOcisku

7 i1itCii i \Yi (OCH1I ntileii;iiu, Iynnie (i—3_90 N
leuIo\y;iny

1% i”odnosznnc r;iIninn;i iulyi1aku I kpi

1”) N”io1Iiyosc s;lni;l n;i pulpicie I kpi.
sItio\ynlczyIn i1runietn\y: IyJ1LI

t1hticriuIti, sily (Ii)ciskti y,IIkÓ\y
(IOciSkO\Yych lui\yiakt)\y, Ici;lELi

fl;i\yl,;IflcC() ImiLrhtIu. dI;i co nainiHuci
cljuc-iccitt ró2nyclt n)dZt((iW

I fl (te li I ów

20 Wałek hzuuuiowy pried flo?uIiIi I szt.

2 I Odwu jak iowiciiin i rozprc/JnIui do
tulei wku unuwyc!i o srediuicy
wewlit-trznt-j 3

22 Sprycgla mi walkach nawijaka J 7
OhiiOżIlWiiujUcC ililwipilic hi roleje
tektirowc o srediiicy \\cwncirziicl 3””

23 Ze w?”Jicdo nil pecyIikc cietycht

italeruitlcuw w okoiicyniii”yny

U VttpL iti in ich \/( liC / iJfl” W lit W

iwiiikt, „ I yun „; Ii -itru uwnIt/u

nhit/yuuV p(uninui;u „i-t ()[hpi)%%ICdl1it)

Zti)t7piCC/i)flii 7”

24 I3i1i;)ii tOWfllC/ WYI1O\ii(OflY U - - J
pilili z tk huntin tloiykowyiu

LInuo?hI\YI;u01c”y \ypro\4uiI/iuiie d;unych.

ouiuiyi p;ruinctnny n:hiJU I h)ic/uc\cI)

(r1/ Wi3 %\\ItI.InIc iluuióiy (;uiiirin\

flt)\%t Jun) pitcV/t.)n;uc In ZCj.%UC

wysLupueiuu:u

\„1uzyuiiL 11051 pnuaduc 111(1/i Wilii

lii tiulu kitcj ze wietrzne po pni! okoli
)iodiius

26 Dohuiiucniucja konsu nikcyjioc
uilitN/)”u\ ola „;[\yucnuc uuuuctity iilllYilll

_________

ofscie
Ę0503

_______



iilinikLj. t)btiL” ianu\yhkt)Wa

instriikcj Iii lP \y tzykti poIkiii.

Niatcrialy do ciccia t szyii lo:

Iókii ny, kOIl1[1oZyy \YlókI1 IlO\YC,

tka,iiiiy )O\YICblI1C, dzunuiiy i inne.

( 1l.ttId iii;itcrialóy: 20—250
11kW.

( r[Il)oć nit ria!ou”: 0,1 — I mm.

Obecnie 10%”) żSZe I IicrLIIy ciele

na bobiniirce z ytciucrn ciec in
l1OyC0WtW) linny I)iunes: nóż „rny

typem lity SI, niż. dolny typu I.

I1e,cowo,Ć i (lIlia

15

Podpi5y OSL)t) npr[iwIiiuIIyeh
do reprezciltael I Wykonawcy

Fundusze
Europejskie Rzeczposp oli ta

Polska

Ci) Unia Europejska
Lr”[.(JkI

Hozwo;u J n” flr(jU

27



/nŁjcznik nr 2 do siwz KIi/l—23b—28 IV

I)ccziIi l:rny

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOflCZACE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale V. 1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(rnejscoworć). dnia r.

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

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

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

w następującym zakresie

(wsk nić: pck/rokit i okrt?sh( od; owh Im zakres d/n wskdn IlE r/o podmio to).

______

?JosPoUla

_______



• (nkicnwośc), dnia.r.

(podp;s)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach sa aktualne

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia r.

(podpis)



nr 3 do siwi KF!ZP—236—28ł”lt)

piccłiII\a iriny

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, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

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

(miejscowość), dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać majacą zastosowanie podstawę wykluczenia spośmd wymienianych

art 24 ust. I pkt 13-14, 16-20 ostawy Pzp,l. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

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

(oiiejscowosć), dnia r.

(podpis)

_______

mirnu



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oswiadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/łów, na którego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj:

(podŁc peiłrsi „1[uw(iirrn. dws, t.,ke w z,iIe:noc” ud podm:itu NIP/Pt SS., KRS”tŁ JOG) nie zachodza podstawy

wykluczania z postępowania o udzielenie zamówienia.

(nikijscowoś). dnia r.

podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcą/ami (podtić

pi7iIn nFIzwę/I7rmę, ndns tikz w ziIezności od podmiMu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(inh 51: wo:;ć). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

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

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(Irl;tjscsiwusr). dnia r.

(podois)

_______

eczpospoIia

_______



ZziIeziiik ur do siwi KF.Zi—23(—2h!l)

piec/w ha im

OŚWIAI)CZ[NI E

— owiadczain y. ze ti je iii Icżyniy do erupy kip ittlowtj o której uiiowa W un. 24 uL. pkt 23 usUwy I nwo

tainowicn I”uihIic7nyeIl (Dz. L. z 1015 r. poz. 2o4 ze tui.). Ij. W rwumieuiiu usuiwy z dni;, l(u Iu(co 2007 r. o
ociroiiie konbuucuucj i i konsuuiicnuow (Dz. U. z 10 I 5 r. pz I 84 )*

— oswi;idcz;tmy. „c nnktyniy do lei s;umc ertupy k;ipit;iiowei. o której niowi wart. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo

7;inlo\Yiell Publicznych. tj. w rozumieniu ustawy z ujni;, lo Iuieeo 1007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. I L / ID 15 r., poz. I I1 )„ co podmioty wymieul one poili/tj ( niilciy podać witwy i idresy siedź ib)4

Lp. Ąessied4y -

2

_________ _____________________ __________________________________________

3

_______________________ _________________________________ ___________________________________________________________

4

_____________________________________________________ ________________________________________________

r.

(I

podpis osoby upc)yażulIoneI ulo
reprczcutowin!;L \kykOllaUC\”

*
— iucodpon”sttinic shrtsIić

________

Unia Europejska

rosrĄri uI”niny uOZWkU On flt9(



ZLicziik nr S do jw, KF Zl”—23—2S l

\V yk iz wykonanych (łosi iw

I T

Dokuijent
\Yartoć brutto

Przedi n oL (lostawy I) „ta W\ kontu ii Odbiorci polwi enizi cy
l p. dostawy w

na czyi c wy konz,n te

• I
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ZaIicznik nr 6 (10 siwz KF/ZP—236—28/l9

Uinowt nr KE/ZI” 237—28119

Ziwaiti, W (uhLi . r., \y wyniku poStepowailia 1) Li(lZLeleIhie zaitiówicnia publicziieeo ta

I)uświadcz:iIne l(o1n1)iikIoWc stiIllI)WiSl..(, (IQ przyĘuluw:iIli;i liniowych koiiipuzylowycli wyrobów wlókienniczyeb
o iiiesi:iiidarclowychi wyini:iritch IV ztICz!lOt%CI oil I)rzezIliiCztiliii, tkt)iic7.iihheU(i \yyIii)reiii prziz źiiii\YijiCCiO
iiRi ty Wykoniwe\ „ w ttyhie przetaitzi nieotnhiiic/oneeo O wirloset iiiepizekrez;ijaee r)wnowirtiscI kWot
nkrcsloiiyeli 101 podstawie lit. I I ust. H cistawy z dnia 19 stycznia 2004 i. kawo zaitiowieti pUblIcznych (tekst ednolity
tkU. t.1018 r. poz. I 980 ze zm.)
porn icdzy:

Sieć Badawcza LI I KASI LWI(Z — Instytut Wlókienjiich:i, nstytutein badawczym z siedziba w I cidzi (adres: Ol—

ID. I ód. ni. Orzezińska 5/15) wpisanym do rejesirti przedsiehiorców prowadiniieo przez Sad Rejonowy dla Łodzi—

Sródmicścia w 1 odzi XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000043804. NIP: PL:724—000—0ti—64.

Reon: 0000501:;”)

zwanym dalej ..Zamawiajacym”, reprezentowanym przez

I ) dr nz. loinisza Cz:,kowskiceo — I)yiektola

2) mer I linne i1as,kiewicz — ( ilowneco Ksiceowceo

Z siedziba w Nil”

zwanym/a dale1 ..Wykoniwc”. reprezentowanym/4 przez

1)

2)

*1
Uiwiwi UwZi/lcUJi]ia wynik posttpowania oparteeo o przepisy ui.34 ustawy J”iawit zamówień publicznych z dnia 29

stycznia 2004 r. (ti.p.z4L) maca ktOrei1O wytoniono Wykoitawce.

I. I”rzecliniotem umowy jest I)oświadcznlne komp;tktowe stanowisko (ID prtygotowtmiii liniowych
kompozytowych wyrobow wlókiennic,ych ° nicstzindanlowycli wymianicli iy zaIeiiości od I)rzezlliic1tl,
„eadnie z wyiaoeaiiti zawartymi w speestikieji istotnych warunków zamówienia oraz olereie.

2. Wykonawca nstaIL4c dostarczone urzadzcnie w niiejscn wskazanym przez Vaoiawiajacceo, w budynku pr/y ni.
Buezińskie l/3 w I zdzi dokonuje ew, pierwszego urucholuieniI[ oraz przcprowadztm szkolenie pracowniko%
!antawiajaeego w zakresie obstugi i eksploatacji uryad,ciiia.

3. Wykonawca wraz z Lirzadzelhiem dostireni eco instrukcje olisluni wjezyku polskim w trzech egzemplarzach wraz
z iiistrukua BI II” wiezyku polskim, ctekl:iraejc zeoclncoci W dotyezaea spelnicnia wyniainniycli dyrektyw uni
europejskiej oraz hiiie wyi1agaihe prze1sisaii]i prawa dokumenty wylhhigailc (10 dopustze,iii do n,y(kowanii
maszyny. W przypadku niedotaczenia ww. dokumentów Zamttawiijaey nic przystapi do odbioru nhiiszyJIy.

4. Wykonawca zobowiazuje si sielnic swiadczenie bedace przedmiotem umowy w terminie 6 miesiecy od zawarcia
ciniowy.

I. Strony ustalija. ze ccnI nutowy jest catko\4itli winosc brtittc
(slowihie ) zaw erajaca VVŁ

2. Zapita tastapi do _H) dni od dnia wystawienia aktory, ta konto wskazane na Łiktątrze.
5. I aktory noca hye pu.esyiane w tónnie elektronicznej na adres e—mail etóktury.aiw.loclz.pi
1. Za;uawiajaey oswiadeza, Je jest płatnikiem podatku od towanw uslne, uprawnionym chi oclbairu tiiktury Y\T.
5. l”nytywny protokol odbioru zrealizowanego świadczenia umownego jest podstaw4 do wystawienia 1tktuiy

Zaniawiajacy clokona protokolarnego odbioru należytego wykonania przedniuntu zamówienia.

ospo(a

_______



I ()dbói zosttiiiti (l[)k[)llkiily ktiiiiisyjiiie i stwierdzony 7lOtOklilelil ztlki\WczO—l)tlhiOiCzyitl.

1. Wykonawca talziula ;_w.wlncji liki okres . in—cy na przeclniiot ziniówieni. ZkiIilklwłajklc) lic pOnOSi zadllyell

koszuiw zwtzmych z nal)rkiwklini s”wknincyjnylnk. („za; trwania rwar;Ineji \y illtiżiny ca ititoinaLycznie ti losu
tito kileitclarzciwycli. klt)rL iipłyiia tid dnia iu.loszeiii widy tui tlnni u sktiteczncti tisiiititti;i.

2. Wkonawci z.)llcWltit iciktit” scrwisOw;) W C;is ic 2 cliii rtiliticźycli titl miiint”nlii it”łiisiinia wady przez

w łoi nic taksowej iiI (liOta t”leklr[)iiiciill. Witla ilitisi ioslać [iSililitli W titMl tui titi (huk) jt

ZL”ltlszcl)lki. !i(liiOI( i)5t?llitcii widy przest.iiic tlnie; iksowi lub ulukiumiczni, ;in).iwiaricy lwzwllwzlIkL

tIil\iertlz pltcsyt;lj.)c je \Yyk\ili;lwcy Iii p!lil!c W lii lic liii IK1lcct1nco. W ptzyi;tdkti. ethy nuth iiu luloze

zilstic ll5[ilulĘiit \% L Illilit )U tki dii ll/ sitiS/elliki \Yykoiiklyca zi1il;icE kare olliowhi,: okrcsloiia W (I LĄ. I Ii.
U

\\yktiiiayc;i y;IJictytlit t.upłato 5t”i”%i5 l(ie\y;irallcy,,Iy t! („kieSie 0 i1 Oli (liLki il1ily\ttl \ti”liW”c, iicłzieltiiiti
CIV iljihlUl.

4. \Vykoiitwc;i ponosi tidpowicdiiahiioć zki (IZlałkIllic os(”ł, Irzecich. kióryni powierzy wykonanie [lostktwy (:cipiy (cli

os/aut C ii.yUIIICI I „ 1 r Jr I podA zdi iii „A o,nn „ca ni pl” • illit „I ii o/Olei” - „ahlliallą pili) itr c „ule clili Ul lic „111cl

10(11 tA 011(11 r c”cn,l)

* (I

I. Za niewykoninie lWi nieitilezy(e wy”ktinanic tiiuiowy Wykoiuwtt zapl;tci kary Liinowne W wysokcisci;

;) za cidsiapieiiie od [liliowy iwiny Wykonawcy w wysoktisci 5 % wartości umowy brutto cikrcsloiicj w 3 ust.

I uincnyy

b) za tipćżnienic W realizacji zobowiazanii ul]ioWnctti (zwidnie z 2 pkt 4) 0,5 wartości umowy brutto

określoncu w 3 [bi. I umowy. „i kazdy dzien oltiflhieliiZl, nie \yicJcL”l niż I 9. w;iiośei [liliowy briittti

obielcinc W I ust. I umowy.

e) zi opóźn cnie W tlsuniqciu wady (ztodnie z 5 pkt 2) 0,10 wartości umowy brutto określonej IV 3 ust. I
umowy, za kazdy dziwi opóźnienia, nie wi”cej niz I % waflosci umowy brutto określonej w I ust. I

ulu owy.

2. Zistrzezone kary umowne nic wylacz;a odpowiedzi;ilnosci Wykonawcy na zasadach oólnycli. jezeli wysokość

stkody spowodowanej n;truszeniein postanowień untownych przekroczy wysokosu zosi rztzolIcl kary umowncj.

*7
Dci clnlziWikinikl spraw iwi;iz.anychi z ealiflltIk) llI(llt”jSit”I umowy Llpoważnii sic: ze strony Z;irnawiijiccceo

tel .............................. lir Lika, ........................._.___„____.„

mail ze stiony Wykonawcy
tel nr I iksu c— mail

2. /iili:Ifla ultirinicji weiiiien;ciiiycli w iii licjs/u parisrlc wyni:iea pIsehhllleci aow ikiilomienia auek:,nmco

stroni”.

1. \Vszelkie ztlti:ihiy nihlit”jszt”j liliowy WyIn:ie.lja (iriny pnln- pod ryCoreIii niew;izi ości.
I Siixwy przL-wi[iuijt intizliwosu dokonyw;itui ziiii;Lil w uhilowic. /miaii:t umowy thi1iuzcyilia liedAe w :arankach

wyznaczonych przt”pis;iiil „/.l”. w yiii artykuł 144 list. I „/i” oraz okrcśloiiyclt w I1lltCi5l nihiowie.

I wtntu tInt spory wynik it cc I niiiiqsicj Liniowy rtizsirly.. i „ id hIliLISU I siedziby Insilitito Wlokiennieiw i

4. W spniwach ue ureetilow;i,uyclu pnsiaiiciweniani iUniejszct uiiuiuy lfliIJil instasowiinie przepisy ustawy „rawo

?iiiltt)wiell publicznych j kodeksu cywiliieto.

*
1. Urnowa obowi4zuje od dni;i pollpisinikt.

2. Uinowi zostali sporzadzon;i w trzech egzemplarzach, jednym dI;i Wykonawcy i dwa dla Zamawiajaccgo.

ZAMAW tAJĄCY WYKONAWCA

pospoLita

________



r
ą

;OO
.

U
l

OO
.

N
O

5

lA
w

=
O

.
O

C
L

=
z

5
u
-
w


