
Sieć Badawcza ŁUKASIEW1CZ

IWiNSTYTUT WŁÓKłENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Przyrzjd do wyznaczania oporu cieplnego i oporu pary wodnej
wyrobów włókienniczych wg wymagań normy PN-EN ISO

11092:2014-11

Tryl):

Przetarg nieograniczony o wartości zamóii lenia
nieprzekraezającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

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

Znak sprawy: KU/LP-236-36/19

Lódz, 18.1 12019 r.
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I. N:izy;i ([Irino) oraz :idrcszaniawiaj;icccu

Sjeć lidl\YUćO I .tlkiIkIe\YlCz !nIytnI Wlokit.Iiiiict\ya

iii. I rćeziii;La 5/I 3

92—1031 Od!, „ol k:i

tul, 1)1161—63—11)1

[iks. 1) 42 (:1) 2Cl-3 X

Regon 000050 !39

VAI” Ul 1”! 724—0ł)0—06—64

(jodziiiy pracy od poniedzilkąt do pi:iiku. od 7.31) do 5.30.

II. tryl) iitlzieleiiii iaiiion”itiiiti.

Niniejsze pi)stepowimie pioWadzolie jest w trybie przetarsu niC0WafliC7OIlCO I1I )Od”IIWiC tri. 39 I wist.

z dnia 20 stycztli:i 200-I . l”i iwo Lailió\\ieIl Ptihheznyclt. zw:ilicj tlalej ustawa IZP” oraz aktów

\yyk000uczycIi wydatncli na ci podstaw e

2. \V zakieit IiietlIe!ulo\yatn”l1i li:nicjzi Specylikicja Istt,tnych \Vai unkt”ny Z:ltuo\yleiiI:l. z\yiinii (Lilij ..XIWZ””.

/ldOStl\Yaiiie hilla pizepisy tist:iWy PZl”.

3. Wanosć ziillló\k „etiii nic przeLr:iczi owi nyaitości kwoty okiesIonc w priepisac[i wykotiitwczycii

\yydinych Iti )i tIstai.yie tri, II ust. X ustawy I”ZP.

III. Opis przedniintti Zilflhlli ietiin.

I. I”i”zedniiotciii zititniwicnia jest Przyrzd (10 wyzn:icziiniii opniii cicplnewi i tijnirli pary wtitliitj wyrobów

włńkienniezycit w wyni:iiń normy l”N—LN ISO l1092:20 14—II speln i;tjitcy parametry techniczne

okrelone w „ilac,niku li I do 4WZ.

l”rzyrzad zw:ithy pocacit s.c zaizolowana cieplnie plytii I w lcpui.icy nud orinaini nazwa %catiit uiiOed

hotphite przezilczoiw jest \%y/thitczitlh:.t oporu UIi”IihCLJh optlrti P} wodijuj w robow w ohiriitiiczych

t.odiiie z iiietottii (iidtiiiii (9115101 W ioriitie „N—t N 18(3 I (0)2:2011—l I,,Tekstyli.i Wyztiiicz:ntic

WI:iCi\%OŚci tiiioloeicztiycli I”omtiir opołu CiCpInCĘ(I I oporu ilI” wodne1 w w:ii”unkacli stttiti ustalotteio

n]eiO(b l)OCiICij SIC ziiiLOlOWitIl(”i ciupnie plytyY.

konstrnktji pr 17.Idu powinni uiito,Iiw lic tlttlIC.ZCZcItiC przyiiidu w kotno:ze klinityczitcj o p”zts(ricii

wboczc1 szcrokosć I 10 cm x Hehokiwc ć5 cni x u””okosc — I 20 Cło, \y klori z3OpIII rzone jest

Uilrnrwriuiii 1\\

koz\yiiz1lnie konsirukcy ne pl\l poiniirowych do poohitru oporu p:ny wodnej Opolu ciepLi powinny spelitiic

wymIjiltilil 09i5,iilC 9v normie „N—J N ISO 11091:1014— I I speltileitie wyniw.:tń pin1nna być zidekho”owane

przez tItiM,iwce przyrnidu.

Ponadto konstrukcji prżyrzadu powinni ziipewtli;tc

— I.OIIII”Olu\yiIi3” pi”zeplyw stnilnienia powietrza nad pI3t:t poIliarowi.

— pomliry dlii prubek łrozilicowmej .rnbokci łacinie z IhIlksy ibl ernbociii 100 tnnh.

— elektroniczne i manuiiliw ustiWienie wysokoci plyty niezbedne dht doklidnego ustiwieii.i

p1LrIIhictro\y testu.

Oprogl”iIno\yinle niottitorujice Iicb)ieL pollttiiru po\yinno:

— postadic nioduly cli piocedur tflitC/itIUil Ret ( opoi” cepiny> R ( 0tI- pan wod;icj),

— mitozl wlać automatyczne z:idnyanie wirunków I< limatycznych ( temuperatura I prcdkośc ptyeplywu

jXflyiCtI”zil) i thiOflitOIOWiIt)iC poticzas ponhlafli,

— nton:toro\4”anie \YillitlsCi pitrtltlelr(ifl” Ret i Ret podc,:is pomiaru ( przebieg W1IIIISCi W posl:i LI)) iii)) W

cz;isie Wykonywttl!a poilitilfU — 1)11. IIiOnIt(hiOWilhte flit Wykrcsiu)_

— zbieranie danych z pomiarów, wykimanie zadanych obliczeń i ich rcliiwzicje.

l”rzyrzad musi być fabrycznie nowy z trwale ozwiczonynl znakiem CL oraz posiadijicy ceriyltkai (1,.

Doptizcza sk urzadzen iii rtn nowaztie rozumiane jako urzidzcnii wykoI]ttlc przez dowolnych producentow

PrzY zlcInny;nliu ideinycznyelt lub icpszycli parimel rów technicznych i w;ilorow itiytkowych.
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Wykiiawci tltistaiczy sprzet ha ililersce no pracy w Sieci Ihidawc;ci Łiikaiewcz— Instytut \k lókieiiiiictwa
na sUi koszi. ikona Ie::O instahiuji U koiiwr”c kliiiiaiycziiej Gia” tlokniii plcrWszio IirtIcIiOiiiItili,i.

/ai iaw atacy ynia;i ib \%yWilil\ycii 7ipeUnil scr\yls tecliiiicziiy, \yrancjc oiai \inI/. Z ihi7idzeilIeIn
ikiscarczyl (loklllnentacle tecliiiicziia, instrukcje obsłnw \y ttykti polskim.
Wykonawca zobowia,aiiy jest (10 przezkoIeoia pricownikow Ziii lwiijacei.o. Szkolenie w Wynhiir/e co
Ililillolel H otIz. dli 4 wytypoUanycłi piacowiokow jiizez I.atKiiatonuiii Sieci liadawczut I .tiki ren cz —

Iiisiyiui Witk;eiinjctwi

Zamawiiiicy ill)piisiczii iiiozlinosć wypłaceni Wykonawcy piycdplty. Przedplita budzie iiiozliwi tylko w
sytnicp gdy Wykoiiiwca w otercie Z;iproponuie ttki sposob płitnosci. Zaniawił4acy wypłaci Wykonawcy
przcdplat n wysokosci do 10% war(oci urzridzcriit w teiiomic 7 diii od dnia dostarczenia do Z.iiiitwiajice”o
t,iksciii lob z posrediciwciu e—iiial t.ikiur plo lbniii. W s\tuicjI git \% ykon;iwca łil%e\ki(IZi w olciiie
możliwość z;L/adania przcdplity tli W trakcie rcidi;acji LiiiiO\\ Z iiie 11W sktirzyti Zaoiitwiuicy dokoni
pkititosci n teriitinie 30 <liii id diiii wystawienia taktur\.

Warunki w:irancji: Wykoniwci udzieli co nijinnicj 12—nhicsięcziicj gwarancji iii pzdi zaiiiówieina.
Warunki serwisu!: Wykonawca zapewni czas reakcji serwisowej lic dhrz.s;y niz 5 cliii roboczych od woiueiitu
Je I os/ci I ii wady

2. Wykonawca /obonii/any ust /realiZOWić z%nwwienie na zasadach i warunkach pisanych wi wzorze UiiioWy
stanowiicym Załącznik nr 6 do XIWZ.

3. Wspólny Słowo ik Zaniowien Cl „V 38 00 00 00—5 .Sprzet lahoratoi3 my, optyczny lirecy/yrny (z wy jat kiciu
szkl:iiieiyo).

-I. L.li]i!W!aiacy luc (lopluszcza nozliwosci skltdan;i ocri czicionych.
. Zouaniijac nie dopuszcz;i tuozliwosci skiadani:i (ilcit wriotowyuli.
6. Zainawiijiuy nie przewiduje nio,linośui udzicłcnie ztiluowicn, o których lilowi w art. (7 osi. I riki?.

I V. „lerinin wykoiiania za niowieIIi:i.

Zam,nyiajicy \V\”Ill.tIj realizacji ziiuonjeiiit W icrulilic do iliii,i 2.05.2020 r.

Y. W a rtl tiki IKtiitIu W pu%tepowa iii Li.

O udzielenie ziniówieiuii inoia oihienic sic \k ykouiiwuy, ktiirzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu;

2) spetiiiajit warunki udzialu i% postcpow.iiiiu doiyczacc

i) koinpetellcji lub UpiiwiliCIi (10 prowadiciii (ikresłonuj (1JtIlIii()sci zawodowej:

Limawi:qacy ue stiwia warunku w tym zikrciie

b) sytuacji ckonouiicziicj lub Iinansowej:
Zamawiajacy nie stawii warunku w tym zakresie
c) zdolnosci tccliiiiczncj lub zawodowej:

/;iinaw Ii 11eY urna wa,uiiuk za teł iuiony cieli wykonawca wyk,.ie ic:
W okresie ostainich trzech lat przed upływem terminu składania olili. 1 jcsli okres prowadzeni
dri.ułalnosci jest knibzy— w ty no okresie, wyscuiiał uiolc,yc w co n:i)iliflicj jedna dostaws „rrzadu
do wyznilczIflla oporu ciephweo i oporu pai wodnej wyrobów wlókientuiczycli o wartości co
n:ijrnnicj 150 000,00 zł brutto

2. Zainawiabtcy tiioze, na k.o”dym etapie postcpowania, o/nuć. ze wykonawca nie posada wyniiwutych zdoliiosci.
jeżeli /nangiżoWanie zasohow technicznych lub i4wodowych wykonawcy w unie piztdsiewziceiu
eospodarczc wykonawcy może nieć iueeuiywny wpływ na rcaiizacje znnu)wieiuia.

3. Wykonawca iiio”e w celu potwierdzenia spełniania warunków, o kiórych nowa W rozdz. V. 1. 2) lii. b—a
iliniejszej SIW! w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu (10 konkretnego zamówienia, lub jego cześci.
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub syt naci i lininsowel lub ekonomicznej innych
podn otow. niezależnie od charakteru prawnego lae;acycłu go z niw stosunkow piawuycli.
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4. „O)1\%ii;Cy ednoc,.eiiie !I)tŁ)IiiliijC. iż .tO.[)\yWi 5\IIIaCt (I kWICI llRi\\ U pkt 3 wy lapi w\laczI)ie W

przypadku kwdy.

L ) Wykolla\yca, kIkiIy Pole?”! Hi /i.l0Il1oCiaCI) Iii[, syttI;Icji il)1IYCII pOdllliOtO\y ti(iO\yOdI)i Lillllit\yiiliLCCillu, że

l”e;iIizLiic iaIllL)\yiClUC. Ixtlzie (I\”Sli0l1(i\yIl iilezbe(liiyllii i.hOtiiliu („ch POtIIllbotó\y, W S/CZCi.OlflOSCI

przcd.Ia\yijic /Oli0\k ifliiIi)IC Iyeli pOdIl)iOlO\y (IŁ) oddania ino do dyspozycji lIiczhCdIl\Ull z;isobow im

pollzel)y R”.ili?;icii z.iiiloWiciHi.

2) Z;iniawtaj.icy oceni. c/V tidt)tCpiiHLl)C \yyk(imiwcy pr/el iiuie podmioty itlolnoci teelluiczile lub

/„IW(iLlOWc lub ich .y(LIzica litiansowa lub ehoiuiinic,ii,i. pozwiIaja na nykai.mnw pr/cz wykomiawcc

spCliIiinia \%aI”liI)kóW (idzIiiltI W i lCp(Yi!1iLi or.iz zlHidi. Cł)” liki fliCIi()d/i wobec teo

podiiuoti.i ImlIsmiwy wykluczenia, n ktorycli nowa wart. 24 ust. I pkt 12 23.

3) W odniesicniui do wariinkow ulotyctiicycli wy! ztalcciiia. kwaliflkaeji z;iwodow\ tli lub doswiadceeni;i.

\yykolii\yc\ 11101.51 )OIC1.5it liii 7dOIliOsCiICh ilili\cli iodiimiotóu. J1i” poditoty W zreiiliztiia ruibofl

budowlane uli uislu”i. dn i”eili/.ICi ktOr\CIi te zdoImioc; sit \VVlliiiflC.

5. WyLoiiac riio”a wpoInie ubieiiić sito tidzielemije zamliówiemila. W takim przypadku tyykoiiiwcy UstiIIiiwliijl

P(lnOlflOCIiIka do reprei.elitowilni.I Cli ty P051t”I)O\YiiIUuI O udzielenie zaniów jemu albo reprezentowania w

)ostepow;IiiiiI i Zi!”iY.il”CiI tiiiiotyy ty sprawie zaIliOWicnii 1iubliczne1.”o.

I”eliiomnocii;cttco \C klillile iIseIiints (uirt”iiniI Itib ktm1iiii Iik)IW”ied7(iliI i,i i:itiiiiiioZĆ 7 ory:1iiiIeIii p1/e7

iit)tiIilist.i) iiilCżV (ItiłiiCz\ C ulo okot

6, \ pr/) sitlkii uyko;m.iuców” wptilmi.e ubie1a;cyuh ;e O iidziclciue zimaiwIeiya, wiii uiiki okre:one

w pkt. I. 2) lit. b—c ilitisi speliiiac co ililillililel eden wykomiaUca saiiiuiulzieliiie lub wzyscy wykoiiiiwc3 licznie,

Vn. Z;lniaWiaj4c\ nic przewiduje \%yklIIczenio Wykonawcy un potistuiwie iii. 24 ust. 5 tis(lwy I”ZP.

VI. WyLiz oiyi;idczeii iiili (IOItIiliiClltól%. pot%icrdaF!eycIi spełni inie wuriinków udziału w postępowaniu

oraz h nik podstaw wykluczenia.

I. I )o oterty każdy wykonawci musi dokiciyć iIKtuillie im dzien sklidtiii1 olcrt oswiadczeiiit w ziki”esie

wskazanym ty zalaczniku mir 2 I 3 do SIWZ. lmihiriiiicje zawarte W oswladczei!iacli lwdt stiiiow ić Wstypiie

poiwerdine. że wykiiiiawca inc iL)(IIcLi wykluczeiiiti oraz spelnia warunki udzailu w OStCowiOiO.

\k przypadku wspoliieeo uhieiaiiii SIC O zamowicnie przez wykoiiawcow osw iadczeiiia o ktoryci lIlOWa W

rOzdz V . „iii ciszej I Wł sk iitl:i kaidy z n ykoiian cmv wspolnie uhieeiijauycli sit” (I /iIOhI)Wicliic.

()swiadezciii,t W lilaji potterdzit waruiikott udziaiu l)OsIepi)Witlłitl. brak N)d5iiW wykluczcii.i

W z;ikrcsic W któn im każdy z wykonawców wykazuic spełnianie waruikow udzialu w postcpowiimiiu. brak

podstaw wykluczcmózi.

3. !iiiiaw”ijacy gada aby, wykonawci, który zamicrtL powcrzy wykonnue C/Lsd zaoiówciiia

1rdtyykoiiweoni. ty dclii wykazaina iraku IStItICOIL wobec much pnd”.tin t%”\ kIticzeii z udzi.ilu w

tiuistcpowaii t ni in ieciI informacje mi tych podwykonawcach.

4. Wykonawca, biii”s” powołuje SIC Iii zasoby [III1YUII )O(iliilOl4)i%. \V cclii wykazani hnikii ismiei:ia wobec nicI)

pdstaw wyklticzcitia oraz speliilcnitt — W zakresie, \ jakim powullu e sic liii ich zLsoliy — wartników udziału W

p05t5”pOtYimiLl Zaflhit”Stcza iiitornincjc o tych I)Odnii(itiicli.

5. Jei.cli wykonawca polega lii zasobach lub sytuacji podmiotu trz.ccit”1.o, przc”dst.nyiu zobowiiizaiiie lesiu

lit id li jol (L.

(1. 7;imiiwiajan przed titizielcnieni /;imL”flYienia. wezwie w ykon:iwce. któresio oki”t,i zostaLi najwyżej occiiioiii..

tki hożemu W wyznu,cionymn, uje krots,3 in iii, 5 dni, is”flhliniC ;kttijinycli fil (l/lei) zloiciui.i naslepulacyc;i

ti,tyi idcze it lub doku mei itow

I ) Odpis z wlachyeso rejestru lub z ceiiti”alnej ewidencji i iiiloi”miiiicj O działilniici sospodarczc”j jezeli

odrebmie przepisy wyillaetla Wl5U (10 rcjeslm”u lub ewidencJi. w cclii poiwicm”ulzcaia braku podsmmw (li)

wykluczcimia na podsiawic o art. 24 miL. 5 pkt I ustawy 1”! P

2) Wykaz dostaw, i ty priypadkti wiadciemi okresowych lub ciasitych nmwmeż. wykonywanych. w okresie

osmatnch 3 iai przed tlpiVWciii terminu ktad,inia olcrt. a jcżel oki”c pnnyadicna (IziIiili)I)sci WI krotzy

— ty tyiii okresie, wraz z podaniem cli wartoci, przedin otu, dat wykonania i podnolów, Pl rzecz których

dostawy zostały wykonane, oraz zalaczenieni dowodów okreslaiacycli czy te dostawy zostały wykonane

lub Sit wykomiywoie należycie, sporzadzoneno zgodnie z zatacznikicmu lir 5 do MWZ.

Dowu,dann ptitwicrdz;tacyiumi c/v tlosłiuyy ;osliły ttyktinumne należycmc sa

— rckrencje badż iii w dokuinentt wysta\% iOIIc pr/cz podni lut, iii rzecz ktorego dostawy były

wykonywane, 1 w pi”ypadku swiadczcn okresowych lub ciielycli sa wykommywanc.
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.leźeli i LlztIitIlItoIlej pIłyezylIy O ohickty\ylIylIl eIiaitktcrze \kykolla\yca ue jest w Sranie uzyskać wit
doktlttenrt,\y. \\ yk itayea sklada owi;idezriiie.
\Y pr”y1Nldktt \yIidezell okreso\yelu lub eiaeIyeh uatl;il wyktully\yanyeIu elereiteje badż iniue
dt”ktlllleiuh I10i\ye(izIli4Ce ich izileieit \yykt)lfl\YIlllie pt”\yilIlfl luyc wydItile lic wLzeSI)1e1 iiź 5
uiiesiiiee pitii [l])IyWeJll teriulituil skIiditiuia olch.

3) Dokuineitlow tioryCzI)cye!u podtttiottt Irzeeieo, W cclii \yykazaluia tirliku stttietuia wobec ulego podstaW
wykluczenia oriiź spcliuieiuii, W zakresie, w Ilkilli wykoiutwci powiuirrje Sit tuli jC() zlSOilY, warunków
titizialu w postcpt)Wluiu cycu wykonawca pole::i na z;eobieiu poduoiti fl/eCjet)

lezeli wyKoluiwc:i na siedzibe bib iulitIsce flhiluics,kliIuilt poza (intorirliul R€”eczypospoliiej Polskiej. zatiui;isl
dtiktiiiueiu(ti, tu kItu ylt liloWa W 1ukl (ii), kl:ltlli dokuiiuent lub dokuriut:itiy wystawioite w kr:Lti. W którym tui:
siedzibe LII) llultjsCe Mluuleizkilllili, P Iwierd.itiice L)(ipt)wit:dilit), że:

iuie oLwarto ceo likwidacji ani uie otloszono upadłosci, wyst:iwioiuy nie wcześniej niż 6 miesięcy pized
uplyweiii tcituiintl skiad;tnia olcit.

jezeli w kram lulieiScti z;tluliLzk:ln i ooby lub W kraju. w kit [VIII WykOlIitWCi: Junt s:edźiht lub iiiiisec
z.tiiiEeszkaiui:t, uie i%ydaje sic doktiiiieniow, LI kiurcii liloWi Po\yYzt:i. zasiepuje .e IC (lOkuilcIutell
ztwicrilj;icym odpowiediuriu oswiiiiicyenie w\ kouuiwcy. Li wska,iiuein osoby albo osob iipr;iwnioiiycli
ego ieprezenl:icji, lub oswioiczenie osoby, ktorcj tiokulnelIt miał dotyezyt, zlozone przed noturuszetil lub

juizeci orgailciul sildowyiul, itIininisiilicyIllylul albo orgiinelul siiinorz:idu ziwotituweco lub gospodarczego
\YIiiSci\Y\ lii ze \Yezledu lit siedzihe lijli llliCjsCC z:lluulcszk:iniiJ wykOIli\Yc\ lub iiiicjsce ziiriieszk:tiuia teł
osoiw. lerouiii okre 11111V l)tIWYzeI sioMi e sit.

W lei talie 3 (liii od dn:ii z:ilulieszczcnil nil stronie intel iltiowej rlior!ilitcji. O kitirej litiWli \V art.
56 tiI. i usl;luy l”Zi>, pizekizc ztlnitwi;iliicemti oswiadczellic O ul\1li1czosei ILlI) lirikti przyfl:ileżlIOic do
tej slllItf grupy I lpiliłtIwcj, O której iiowa W tri. 14 ust. I uhl 25 ustawy PZU Wraz ze złożeuten
t)5W1a(IcźCIlilt, wykuiu:iwca llltlżt przedstawić dowody że powiazania z niiyrn wykonawca nie prowiitlz:i do
zikIticeI]ia konkurencji w pO5ttutiWiinhtI (I udzielenie zamówienia. Wzór osw itdczenii stanowi zilaczuik lir 1
do SIWY.

8. W zakresie uje riresu lowanym S I WY. zastosowali ie ruhija przepisy wzporz:idzeiii:i M in isLru Rozwoju z dnia 26
iipei 2016 r. W sprawie rtutlzijow dokuiiueuiów ikiuh nituze zidac zinlawiitjacy id wykonawcy w
postepoytitiii t) udzielenie zainowienia (Dz. U. z 2016 r., poz. li 26).

Jeżeb wykonawca nie zloży w iadezeń, o których mowa w rozdz. VI. I nirnejszej 81 WY, owiidczeii lub
ilcuktuiteitlow potwierdztttcyeh okillic/itose. tu kloiyeli nowa u in. 25 ust. ) tistiwy UZI”, lub uWili
t:okitiiciiiow iiiezbeć;iyclu do przcprowdzeuia poIepowilIii. oswiadezeniiu lub dokwiienty sa n:ekoinpleine.
nit tr:ti bIedy lub btitlz:t uskaztie przez ziuiaWifliiceto WatpIiwt)sci. zi,iuuawiiijaeV We/We iliu Ci JIo/ciIl:t.
uzUl)Clilieiliil. poprawieniu W icouulitie prztz siebie wskazaiuyiui, chyba ze nImb elu zlozeitiiu olert;i wykonawcy
podlegtItby odizucen iu albo konieczne byłoby uluiewlIzJIieiue posiepowilnia.

VII. Informitcje tu pnsohie porcizuimiewania sic Z;tnuawiaj;1ceio z Wykonanciini oraz przekazywania
oswiaticteń i dokumentów, li tiik)e wskazanie (1561)11 pr;iwnioiiych ulu porozum iCW;tIIia się z W ykou:twcaini.

Wszelkie ziwiadoiniciiii (Iswiltdczelui;t, wnioski oraz ilorruacje Ziniawiajacy oraz Wykonawcy nuoga
prztkazywau pkenuiiie, kikseiri lub drogą elekiron c/na, za wy jat henu oleiŁy oraz umowy dla klóryelu
dopuszczalni jest Iorina pisellina. Jednoczesiiie /ilinawiiijacy przyponuna że zgodnie z 14 tist. 4
Roiporzatlzcitia Miiii.lia ROLwO)ti z 16 lipe:C0W roku w sprawie iodzaiiny ilokuinentiw jakich mnie
ziin)awiaji[cy ( . . . I oswiadczenii i dokuiuiciity wymienione w rozdziale V I ii iniejsze SIWY (rowniez W
przypadku ich zlozciuhi W wyniku wc/wanii ur kit”mui iluowa W lii!. 26 iii. 3 usiliwy PZU) Iil(hii Inc
posw”adcntne za zgodność z oryginałem w tórine pisemnej lub w lorruuie elektronicznej

2. W korespondencji kierow;tnei do Zamawiiijacego Wykonawca winien posługiwać sic numerenu sprawy
określonyiui w SIWY.

Znyiiduiuiciuii. 0% iidczeni. wnioski oraz inloruiiatje irzekazywane lir/cz Wybi,niwcc pisemne lYi 111y
byc składane na adre Sieć tdtwczt Lukasiewicz — Insi ytu Włok cnn ictwa, nI. Hrzezinska 5/15, 02—103
lód?. /an1ówienit Publiczne.

4. 7jwjtdoinicnit, inwiidczen ii, wniosk oraz in łbrintcje przekazywane przez Wykon,iwct dioga
elektroniczna winny być kierowane na adres: zuimowiei1i;i.: in odzpI „ a fiksem na nr (42) bł 63 190.

.5. Wszelkie „IwilIdomiellilI, oświade,eni:t, wnioski <imirz intbrmacje przekazane za pomoca kiksu lub w bunie
etcktnuntcziuej WVitlittiiijil flit zadanie kIt/LIC) LC Stron. iiiczWlocfllegt) potwicrdzeiuit liktii tell otIzyiihulil.
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6. Wykonawci n]L)?c /WF(CiC iC dO L1111;lw;liaccct) () Wyj y.I1ICI1LC iresej SIWI..

7 li \yiliL”sck O \V\ j.kiiiciiie (rcsc[ SL\k I \YplyiiiC tki /;tiiiaWi:tIaCco ile 10/filuj iii do ktjncii diii.i.

W kiofl”lli upływu lilioWi ter ililiti sklatlaiiia oicrt, Zaili Wiajacy titizieli wyjasllicii ilItZWIOC/ilic, jednak uje

pótiiit fliz hi 2 cliii pr.cd tipiywciu terminti składania olert .iczeli \yniOsck (I wyjasiiieiiie łiusci SIW!

Vbł\iiiC po tIIiiy\% fu tcriuiiiiii. o )aóryni iuuow,i powy/uj, łub dotyczy uitlzieloiiycli wU;i.iticń. Zai1ijiwia;ic\

hoLe udzielic w\ asilieli ubij pozostawić \yili(hcL licz rozpozilalli;i. Ziilia\ytiIjilCy zillliCsCi \yy;;fhniell,;i na

surujilie iIiłerllt”lO%YLj. 11.1 kIoitj uidtlsle1)i]iOilt) SIW I.

X. Przedltizt”nie tenhliLun SlKł;id nin olcrt nie wpływ na bieg lcrjuinu skłuIiiiiu \yjIiosktl, ti kttiyiii lilowi w

I OZ(it. VII. iiuitjsztj 5kv!,.

O \Y pizyp;idkti nuhicznoci poiii:tdzy ti”eci.u flhiUczt”j Sl\k”Z. a trc%cja tidicło,iycIi odpowiedzI, jako

Ot)t)\yiiizUiiiCa huczy priyiać tresc liHihi zaWicr.ilLiCci31 0LhlCj.5tC oswiadczenue LhlihflYjiijaCe”O.

0. I.iIhiinil2iuC) nie ir ei% tai;e zuohinjii iclirziuiia W Y,OihiWCOfl.

li. Osobanui tilhi”iiy.Ili(hiiyiili przez 1uniiwiajIice”o ° boroznuuhiewuhiu sic z \\) kOIlti\YClIhhi su:

— Niułgorzutiu Piotrowska, Michil Kołakowski

\Y111 \„yiiIiiiiIuiui clotycz;cc i%”il(IiLIIiI.

\k niniejszsiii posłepowinn Z iitwiiic nic wylhhaca wiuiesieiiua WIdiŁIlh.

IX. Termin zwiiznnii oferta.

I. W ykoiiawca betlzie zwiazuny ocuij przez okres 30 diii. HeL lcriiiinn ZWiLIzIIUl ofert rozpoczyna sic wraz

z tiplsweiii leruhlinti skłttt,niiiu olei. (art. 55 osi. 5 listuwy IZU).

W ktinancu noże przeuflu”sć Itruuin zwilżania <ileita. ni cle. inezbedic ilu żifl,ucia tihhthfli, iiiiiideliiie

Itili iii wniosek Z.uliiwiljacc!Lo. z lviii. ze Zui”iiw im mo/c tylko raz. CL) iiŁujI]l!lit iii 3 dni przed unływeni

wrninu zwiuznii,i otcrtu, zwrocie sic do \%ysoniwctiw O %%yuzenie zaody nim przedlożcnte iegtj Ieflh)inui O

()/ih.1CZOIIY okres ue tilniszy jednak ui” tIO dni.

3. Odmowa wyrazenia zaody na przedłuzenie terminu ZWiZmOhI okna nie powoduje tmtmily wadiuiin.

4. Irzedluzenie terminu zn lu/alimil okom jest dopu szczaliuc iylko z jedntmczcsn\ in przedłuźenici 1 okresu

\ka/floSCi widiom illio je/cli lic Cs( 10 iiiuizliwit. z wnies:eIlenu fl Weti wufitim 1; iirittłużoii okres

znI:izauiuI ulena . Jeżeli przedłużenie termnu zwm/unia OleiLi dokoiywatme Ust 10 nyborzc ()k”riy

u”ajkorzysinucjsze oI)O\%ifizek wIuiesieulit ilOWt”W) watliuuij lob ecu przedluzen.u dotyczy jedynie

Wykonawcy. którego oferta tost lii w\ brmnu jiko najkorzystniejsza

X. OpiS ł)O%ObU prz) 2o11,wywanua ofert.

Olerta niosi zawierać ilastepujace ciswiadczenia i uiokuiuienly:

I ) wypelniumy tormuiln ri. ołertowy sporz;udzon\ Z wyk orzysi;iiimem wzoru słimnowimeeco ZiIuieznik nr I

do Sl\yZ, zawieraucy U sjczc.olnosci: wskazanie olciowaiheco przedmiotu zumnowienia wraz ze

u:kiizaniemn piriiueirow teelmic.uuyeli. liczni cene ołtitowi bruno. zobowijzanie (lol\ez:ice ieruujnri

realizacji zann wienhu, wirunkow awaranej L wurunkow serwisu, akceptacje wszystkich )osttflowlci

SIW! i wzoru umowy bez zislrzcZeń, a tak?e inibrniacje która c/esc zamówienia Wykonawca zaiu erzi

pOflierZ\c pod\YykOniiwCtS

2) oswiadczeiuie O speliiienitm warnnknw tmdziaiiu w postenow.uiiiu — Ziłicznik nr 2

3) o.styiadci.enw o hrikn podstaw do wykluczenia Zahiczmuik nr 3

4) pelnoinoenictwo do reprezentowania wykonawcy, O le obite składu pełnomocnik

5) zohowjtzanie podmniolu trzeciego — cieli wykonawca polegi ta zasobach lub sytuacp p0tIii0tti

trzec hecO

2. Oleat musi być nipisumla wjczykti polskim. nit maszynie do pisaniu. koniputcrzc lub lina tnyula i czyieliii

techn ka oraz Iliudpismi przez osoh(y) upowazniona do rcprezenmowtuhiii Wykonawcy ni zewnatrz

i zieiaitnia zobowuazań w wysokości odpowiadajacej cenie ołcrty.

3. W przypidkiu podpisania olerty oraz powiadczcnia za zgodnosu z oryginałem kopii dokuuuieillów prez

oSobe n iewynl cn ona w dokumeacie rccsuracyJnymu (ewidemmcyjnymmi) Wykonawcy, iaIey do ołerty

doliczyć aosownc peiwmiocnicu wo w oryinaIe lub kopii powiitlczone; notarialnie.
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1. I)okuIl)enIy poreiidzoiie \Y c/ekLi obcyiii sa LIkIaI1e \yra” J IILIII1iICZQIIłCIII ia iceyk polski.
. Wykonawca na prawu 2l01\u 1)110) icdni ilieric. /i()JCI1IL \ylth/eI łicik” i)ILIt sJlInYL)dLi)e t)tIrłLiCellie

wszyslkit:łi oicrl złożonych przez d;uieo Wykuwiwc.
0. liec złożonej ()ILn(y 1111151 tid1iownitłać Iieci 81W7
7 Wykonawca poiutie W./tIltit LON/IV LWIU/Uil 7 pr/y;s)ltn%a111e!1) /10/dUCI]) uleny.
8. Zaleca sic. iby kizda i.api ni SIlOWI ti CIV klit poIllmcrowwL k(tICjlI\Il1i lliIllIcfIII1i 1 cala (tlenia wrazi

z.ILIcznikIi1]i h3”łi \y (r\y:lly 5111)51)1) ze 501)1 polaczona (itp. zhiitdowiiia, zszyli LIl1iCl1l0zb\yiijic ej siiIlOistlli
dckon1ileŁiqc), oraz zawierali spis Inesc I.

1) PLl I \\/ki nb ziiiiiny (rowalez. przy utyciu korekłota) w oIycie. powmny być piraitiwilie wIiiiortcziiic
pi Zez 050(11 podpistiiqc;i olerlt

lo Ś )lerie należy zb) ć w zalUknielej kopercie. W scdzibie /Iii1iwiaJ;ice1o oznakuwic w iliiICflLijiiCY
Sieć I idiweza ŁLlkasiewicz — Instytut Włókiennictwa, ni. l3rzeziiiska 5/I 3. Q2— I 0.3 Łudź
oriz opatrzona lapisem:

Pnz\ nad do wyznncniiiii oporu ciepIiico i uporu (lItry wodutej 1%) rohów wlókieuiniczycli
w wymaitl normy I”N—lN Iso 11992:2914—li”

z dopiskieni: „„ttie otwierać przed diiicuu 28.11.2919 r. do ĘOdz. 11.9(1””
oyt(rłyc Ii,itWa j dokladnyiit idresem \\ ykonawcy.

II 7:niitwiaicy minuje. z tudlite tul. w ZW Z uL. 96 list. 3 IISL3WV tVP oleny sktaulaiie W pO:iepowiiiiln
1) tiilllóWJellie iitiblicine Sil it\YliC )OIIICŁijii lIdt)stcpi]ieniu od cliwii cli itl warwa, z \yj:mtkicmll ilitbni)1icji
sl:inowiicycli lajcilinice pl7edsitbioriwa W ruznIllielliU UlliWy i dnia lo kwieillia I3 r. (I zwaIcanmu
imiency.cmwci konknrenqi I Dz U z 2(1(15 r. Nr (53. poz. I 503 z poza. lin) esu \\ykomiawc:, w ttrinimiie
sIidanii ttlenl „lirzcel, /e lic 111(1111 uiit bse uidostepniaiic editoczesitic yKatiII. iz zastrzeLone
inltininacje SlaliOwl:t tajcmik:ce j)rectlsicb1ytwu.

2. łiillii\kiijicy zaleci, aby inlitrinicje zastrzezone, jako lijemullica przedsiebiorstwi byly peez Wykonawce
zlozone W oddzielnej WewiletI/Ilej kopcicie z ozmiakowiineiii .Wmlcinnlca przedsichioistwi, LII) spiek
(za”yIe) udcźiei:iie ud pozut.iIyct. i;iwiiyeli eIcmUe:iuilu o:euly. lśr;ik )ClinOJiliLc/fletm) y,k[izlI1su. kItar
iiiloiitlaejc SŁiituV li tijćiiliiicc pizedsiehiorst\y: oznac/iic itdzc. „C Wzclk[t 0)\iadczcfli[i i iiyiitlcietiii
kiit(iitIt” \k irakcie tiiiiicjsze”ii l)OstLI)0lYhniI Sil awiie bet „isLi/ezeri.

13. Zslrzciiiie inthrniicji. kiórc nie siniowia tajemnicy pizedsieliorslwi W iO/tIn)[Cilil tistiwy O zwalcziniti
nielic/e wc konkurencji betu c (niklowane. juku bct,k[ilcc/ne sktitkowac ledzie z idit ic z uchwali SN z
20 pizdimerniki 2005 (7etlia. III Cli” 71 05) teb oh1itciiiciii.

II. Jtntauiiiicy imtti”riiiujc. zc W priypadkLi kjed% wykoninci oIi7ymtli od iiieeo wezwanie w rybie „irŁ 0
nsiiuyy „/1”, a zło/orle przez Iiic) W\ jasitlefliu 11ml) tk)wody sIallowic heda lajcillilice przeulsiebiorsiw w
n)zuIllierlmul ustawy O zwalcztnmti nieuczciwej konkurencji Wykoiiawcy bidzie przysługiwało prawo
zislmzcknii cli jako (ijcrnnica ir/edsiehioist\ ł”nzcdnimo(owe ziatrzeżelile zalmIlwiajicy LiMit li skuteczne
wyiaczu me y syiuaej kiedy Wykonawca oprócz sirmieo zi.trzezcrtii eoituezcn t wykaze, iż dane
imtlktrniacje 5I:unowm,i tajemnice przetlocbittrstwa.

Ii. Wykonawca noże wprowadzie zmiany, poprawki, niodylikacje I u/upełli lenia do ziożx)nej uleny pod
wanirnkieiti, że Zamawiajicy otmzyiua piscnmue zawiidoinieiiic O WPIO\%idIUti linia!) przed tcriilinemlm
skłudtnji okn i”śuwttdoniicuie (I wiiowaWeiuiu zmii!) umlus Inc zlozone akich aniycl zasad. jak
składani ulena I. W kupercme odpowieenit” oznikowamtcj napici]1 ZMIANA”. kopely ozilicZuiw
IM [AN /ostimia oi wafle przy (Itwierauju otcriy Wyknmmtwey który wpiowatizil zmiany po siwiertizeniu

puprawlloscl procedury dokonywania ziliran, łosimi dolaczone tło uleny.
6. Wkoiiawca mi prawu przed upływem terminu skiadanim oLmt wyco1ić sicz poslcpowaimii poprzez zlozenie

piseninew) powimułomiciiim_ wcdluL łych samych zisid jak wpn”wdzan mu zmian i popiwek Z napisem ma
kopcicie .WY( ( )FAN II „. Kopeiy o/Imikn\yinc n len sposub hetla otwierane w pierwszej koleinocm po
potwierdzeniu popniiwnose pusiepowlIlil Wykonawcy oraz zUudn(0ci ze złozonymi olcilnil i. kuperly olerL
wyco I „wanyc linie bed a tu wicim Ue.

17 l)u przeliczeniu lit PLN wartości wskaztiie w clokLimenlach /lożonych na pulwiemdzenic spełniania
wirnnkow ud/nilu w poslepowmniu wyrażoncm W wululach lutych niż PLN Zaniawiujacy pizyjlliic sredni
kurs puhi kowany przez Narodowy Bank Polski z dniu wszczccia postcpowtnia.

I X. Ś )lćna. ktitrcj lieśe nie bedzie odpowiidiu Ireści SIW!, z zaslnzczen jem art. 87 ust. 2 pkt 3 usławy „/P
zosian je odrzucona (art. 89 osi. I pkt 2 ustawy I „/P). Wszelk je niejasności i obiekcje dotyczące Innej lapisów
w SIW! należy zmIeni wyJarliu Z Zaiimiwtjic ni przed terntiitemii skladiiimt okn w lryhme przcwmdzianyiti w
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rozdziale VII Ilililtiszej I\VZ. PrzepisV LISLIWY PZl” ue )r/tWuiit4i IICUOCIdCiL \Vau[IIikOw udzielenia

z)u)\tieuji,. \ i\fll /.1ul)u.u\ j)ri)jckiil LII))u)\k\, J)ui leltuluutie olw;ureizu t”:Łul.

XI. [\liejsce i ternhiii skluitlsiiii;i i l)t%%iircia ofert.

()Ierie nalizy zbuAt a d,”ibue Zan1awiL ceeo: sieĆ I idawcza Iuk:isiewicz — II1%tytiIt \Ylńkieiiiiic(wa

ul. I;r,eziuska 5/15, 92—1(13 Łódź, NekreLiruat I piir L W wnuiuuie do dnia 28.11.2019 r. wIz. 10:0).

2. I)ecyduuhce zluic/elile iWi luciu)” /:iCht)WaIiiŁi teriiiintt skladauiia ulcil iW data i 0dziiUi wplywtu okn)” do

Z:iill:u\yuajaci:o, 1 lic ikuta je wyhunia przcylk:u pocztowa czy kurierska.

( )trri zku,oii;u 30 teruiuilie yska,jnyiuu \y ro;dz. XI. I tu iiieźe, SIW! /.0taIuie 7\yIt)COIla ZgiltIlule z

z.isadaijii iukrelouiiyiiju n iii. tisi. 2 ti—(:iWy PZl

4. Otwarcie ulen naslapu W siedzibie Z;uui uwi:uce.u w dniu 28.11.2(119 r. u od,wic I 1.00.

5. Otn aucie uert jest jawne.

Ci. Podczas ilinarcia olert Zamawiajacy oolcz.\ta inkuniacje. o których mowa n :111. H6 ust. I ustawy UZI”.

7. NiuzuIoezuuie po otwaiciti Oleut żiliW!aj;Ic\ zalluiesc ula 51101litr

ur yaw:.H,s!: pl .l:\ye::.pt;lii t n%lr!;laCje ilo)t\ c/aLe:

a) kwoty, jaka zalIlLeiza iiZtzuIacZyC ta SIjI lijsUViIfliC zaiiuón CII1LL

b) irin i)ulz adnesó\y wykonawców, którzy zlozyl okfly W tenit 1 W.

c) cnn o,kresu :nurncji. n”atiuitków serwisu za:uIyeIi w oieriiueii.

XII. Opis sposolni (uIiIic7liuiia ceny.

- Wykoii;uwc,i okneila centr tualiz:uu ji ;„ant(uwieui:u topr/CZ wskitzauuie W IO)niiiiikilyil otcuiowyni sporzdiouiym

\yc. wzoru SLLIIO\% LucegO ZiI:iczniki ilI I do —„IWZ I:czicj ccut\ oteflowei lirtitio 7:1 reLuIi,Icic;11e(ItuItut[u

z:uuit(3w:enia.

2. Łac/TuLi Celta OteilotWa brutto I11U%i tuW/eIedTliLlL \y57\ 51kW kOlSzty miLi/arIe Z reaILzucfLl pnzedunuliti

ZaulI(iWiOTuUa zgttdrtie Z opIsem przedmiotu i:uiiuotwieniti oruz wzumeut uIliO)n\ okreslonyiti W ItITirijSzel SIW!.

3. Ceny niusza być: podane i wyliczone w z;iokreleiiiu do ilnóch miejsc po przeenku (zasada m;ioknigleuuia —

mn tej S nalezy końcom ke iom ulic, pon iii I 0V Ile iale,y zaoknieliu w rore ).

4. Cena olcrly winili Inc wyrażona n ylo(yclu poRkich (l”I_N).

5. Je/cli w poslcpowzlniu /10/ona budzie oulcui:i, któret wybou pu(lnadzułIly (II) )CIWSIIItiLI LI zullIaWiiLjaeeLo

ohowiimiku pod:itkowero zeoduiie z puiepms:mmrti o podatku od towaruw usłu”. zamrlLtwuuac) W cclii oceny

takiej ukrty dulucyy do prz.edsŁI\yjomKl u niej ceny podatek od towarow I ulug, klóry niiuulhy ubowuizek

nO/i cyc ieoonie i tylu pr/epsuut. W m;ik ni oriypadku \k ykuiiawca. 4 lada ac olerte. c-4 ioblicon 411V

pouultonuuc)wIu m.IullIW1L[juuceeo), Że wybor jerni nterly licdzie pnny:udzut cło li0yNI:t1t1 U !aIlI:mwiajateeo

c,l,ow:tzktu 1i<lcI Ikluweco, kazujac iNc/lIt nidz:ij Onanii. krtco oiosl:mwu betizie pWWadZlc do ccc)

powshuwc oraz wskLtzulac ich w:mnŁoć bez kwoty podatku.

XII I. Opis kryteriów. którymi z:inlawiajaci będzie ę kierowził rIrty wyliorze oferty. W fliz J pudaiiient

w;i tych kryteriów i sposobu oceny oFert.

I. Za ulcI”tt najkrzys(uliel.szui zo\uauuic u.”iulna ulena zuwielijucuc mctjkorzystniejszy bilans punktow

tY bryi cn;” e h

— (cna (C) (iO

— ( warancja (Cr) 10

- Serwis ((s) — 30 „X,

2. ( )pis kryte” „ów ocelu)” oIrt y.

l)o k;mżtIero z krylcrióty zuntutłum pr”yoicmula %yte;u okreslona udzualeun puocentowyuti.

Lamawiajacy bedzie occnual clcunciity olcnty odpowiidaiacc kryteriom, pizy czyni ka,dc kryteriuuii

podlegać budzie ocenie punktowej opartej o poniŻej podane zasady przymnawan;c punktów.

)colna noilci olely hiedzic suma punktów uyyskauuych za JM)5łC/.ueOlfle kryteria.

+ L
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S1n,sób <ikieśleiiia ceny:

Ą („cna — Cc— (II) „X

Znii:twiajacy Je WSz\S(kiUIt Ioiititilai,y ofertowych rrzj nie waruse n iii//il ULNY okity jako c. do
ceny badiiit:1 (henY.
l”iii,ktiicja zt ccne oler(y tistiIaii jest \y sposób isfepujacy:

C
C — slOO pkt sóW”4,

(i

„dzie: („- cela

— I1ii)i/s_3 CiSI

C — cena oferty badanej

B. (;%%iIr:,lIcj:I C — 10% hcdzie ptnktow:ina \y sisrcptiacy \1X)_0b

— CO I i)iiitiit3 () SicCy (bO dnia I(}dpi5hIiia protoktIlu x(oiu — 1(30 pkt.
— co najmniej 24 niicsicey od dnia podpisania prntukoki odbioru — 51) pkt.
— co najiniuci 12 iniesiccy od dnia podpisitnot prowkoln odbioru O pkt

ilość 1)111) kt X

C. Serwis Cs —30 % bedzie punktowany w iiatenitiey sposób:

— czas reakcji serwisowej w ci,.:[i 2 tliii (iiiOcłyc!i — 100 iki.
— (zus flfl(f ji stnysowej .3— 1 dni oboezych — 50 pkt.
— czas reakcji serwisowej dni roioczyelt — O phi

= ilość lit”” kUi W x 30%

.3. l”unktaeja jr7y7ilt\%uit tiieilou) W pos/czeeoIiiycIi krytcr::icli heW”ie nimi i dokl:idnoscia do dwóch
in efsc po przccunku. Na jwyz-i.i Iiczbut punktow w”inuiczy :ijkor,y-a fliUjs/Si ni cne.

1. Z:iinuiwiuiacy icliieli ł;iiliOWietmuuI Wykoi)utWcy_ ku reco imlenit odp(Iwiadutu hctliie \YsiysIkiIn Wyfliat,ii1iOh1i
przedstawionym w ustawie l”7l>, oraz W SW7, i 2ostamtle oceniona jako najkorzystniejsz:i w oparciu o podane
ktylena wyboru.

5 .Jeżeli nie bcclime ntoiisi wybrać nutikorzystniemszej oteny 7. uwac nut to. że dwie lub wiccCj ofert prnx(st awi
tiki sali] b:Ians ceny i umyclm krytcriow iicel\ okn. Zuiinuiu iajacy spośnid hch okn tImkoti, \y\biwu olcny
Z I iiiiflIŻ\/ii cena. Jcieli /ostuiit;i ziemne oierty o ak ej suinicj cenie. łminawiujacy Wezwie wykouawcow.
kiur/y zluiyfi te ol cny, do Ilu/emil W tinilinic obresltmiiyiti itz.e/ zaiiiuLWiuija(LLu ofert dod;iikowyclt.

XIY. In form itcje o forma Inośe izicli, ja kie powi liny l)yć dopeln inne po wy borze oferty iy celu jawa rc lut
o lilowy % spr:mwie zutimiow lenia pu blicz,ico.

Osoby repre;cn[ujacc Wyko;i:iwce piiy iodj)isywaniu LIliOWy iOWii]flY iosiadae ze soijui tIokLuiticilly
potwerdzajuce ich tniiocuwuite riti podpisana UihlOwy_ O ile niiiOcowaiie to nie hctiz,e wynikać
z dokumeniow zalaczonych do otćtly.

2. W piiypadktt wyboru oferty zlożonci pizez Wykonawców wspólnie ui)iegaju(Lycli siy o udzielenie
z;iinwieniut Zamawiaj:icy nioz?c żaduić przed zawarcicin niośiw y przedstuiwietita umowy regulujuicej
współprace tych Wykonawcow. Unowa Laku, wintia okres lać strony umowy, ccl djialitnia .pnsoh
wspoidzuiilauiit. „;tkrcs prac przewidzianych do wykonania kazdcniu z nich, solidarna (idpow iedziaItn.ć za
wykonanie ł:tnowiuniu,, „)znauzerue czuist, trwania konsorcjum (obujmujaceco okres realizacji pizedihiiotLi
zaniowienja_ uwarancji I rękojini), wykluczenie iuożluwosci wypowiedzenia Linowy konsorcjum przez
któregokolwiek zjego czlonków (10 czasu wykonania zamowteniut.

.1. Zuiwate umowy nutstapi wg wioru Zuttnawiajacego

g



XV. Wyiiiawiiiiii (lI)tyCflCC zsI]e/I)iccZeIIni IUhicŁ3te1(l Wylt()IUIIiiI IjIlIOWY.

/Iii\Yntlic)” lic \YyiI15!t wIliesieIlla zahezpiecicrtts itaIciylett \yyk(lliaIlis [iIIt(i\Yy.

XVI. l%t(,l,Ie dl;i slniit posialiowieltw. ktttre zosIaii: wprowadzone ib tresci zawielauL umowy w sprawie

tani wienia piihlicziico, ouuliie \4artiliki iintow aIIo wiór iiittowy. jeżeli Ziuuiui:tjicy yiii:ia

od \\„ykoiitnycy. ;iby niw;iiI 1 01111 UIIIOWC W sprawie zatiiówieni:i jitibliczitew. 11:1 takich warunkach.

tiiitti\YY. stalto\yi Zalici.iiik iii 6 tki

N\7II. l”i,iiczeiiie srodkaclt ocltiony prawnej.

kizdtnuti \k”ykon:i\ycy. i takzc inneniu )oIiluoto\yi, tztli itt;i lut” iiiso illitres W uzysktiiiu (laiic0

zotiów cliii Or;ii” „tioiosl lob lilii/e poIlteL szkotie w wnikn iiartzena przeł Z:IIil:lwiJi:iceO Przupliow

usttwy b/l” przysIuL:tii siotiki ocltroity prawliel przewidziane w dziale VI ti.1Iaw\ i/l ak tilit posiepowin

P011i kwoty okreitiliul W przepisach wyktiii:iwcyyeli W ydsnyeli iiii podstawie tri. Ii ust X Ustawy I”!!.

2 Xrodki ochrony prawriet wobec i)iLboS/Cliii O 7lilló\YieIiiii tusz SlVyZ Pr/ySlLlLWiit iOWliiC/ OlWIliiZiWiOiU

Wi5flhi\Iil liii lisic o kiorci nowa w iti I 1 pkt 5 IsiIW\ „/P.

XVIII. KlauzuLi iitforn]icyjittl dotycz;ica przetwirzani:i daii cli osoliowych

Zodnie z art. 13 ot. I i 2 wzptirzidzcniit I”arliiiiicntu huroIiejskieio Rady (lit ) 2016 (t7() z dnia 27

kwielni;t 20 I 6 r. W sprawie ochrony osób I tyczny ch w zwtzkii z przetw trz: iiem danych osoho\\ ycii w

prawie s\%oh(idiicio prztphywii likich danych oraz uchylenia dyrektywy 95”d(/WI (oóIiie roiportidzcnie

o ochronie d:tInch) (I)z. lirz. li L I 19,•. 0405.1016. str. I) €l:ilcj .1(01)0. Iwino e. ze:

) adwin:trauortni Pitni )„a3a htnycli osohouycli jest cć Ihidawczi Liikiiewicz — Instytut \k Iokieoiiictwa

z siedzilti W Łodzi. ul lirzezitiska 5 I 5

2) kontakt z inspektorem ochron\ danych jest mozliwy pid adiesem iod(uuw. IodzpI

3) I”;ini I”iin;i (linie osobowe przetwarzane hetki na pL)dSl:twie art. 6 ust. I lii. hi), c) 1(01)0w cclii zwiaz;nIyln

/ postepo\%Inieol O wizieltitie zamówienia puhIicziieo KI ZI”—136—36

lub w zwiazku Ś praw nie uyisiidnion\iil intereselu adnuinisir;ttcra liii ptitht:iwie art. (i Ut. I lit.

4) odbiorcami Pani I”an:i tisitycij oi”bciwych beja osom lutu podiiiioly. którynt tidoswpniont z(llalite

tIokumcnt:ica IioskI1O1aa W opaitiu o art. 8 oraz art. 96 ust .3 ustawy z diii.t 19 stycznia 2004 i.

„rawo z:Ilnowleri publicznych (Dz. U. z 2017 r. POZ 1579 I 20 8),

5) Rini!I”an:i dane osobowe beJa przechowywane, ŹŁodnie z art. 97 ust. I ustawy 1t,p, przez okres 4 lat od

dnia z:iko(c,enia pustefHlw:Iiiit O udiiekiiie zaninwicitlit. aicz.cli c/as rwania UiiIitw\ pritkntczi 4 lala.

okres pr/tcli0Wy\%iiiit obtjinuje cidy czas trwania tintowy 1111) W oparem o prawnie tizasaditioity :llttrcs

itinunist riliuri.

6) obowiazek podania przez „anta/Ruta danych osobowych beiporednio I”tni”l”iina tlotyczacyclt test

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach uslawy l”zp zwiiizanym z udzialem postpowiniu O

udzielenie zalnówienil Puhilicrnek”o; koitsckwcnce niepodani okretinycii danych wyiuik;uja z ustawy

l”zp:

7) w odniesieniu do I”ait/1”ait.i daiiych OsoboWych tlccytje lUC beJu podutnowaiw W spostili

ziutonialyzowany. slosow:ioie do art. 22 RUDO:

X) mstada Pani/I”an:

— iii podstawie art. 15 ROl)() prawo dostcpu (10 danych osobowych Pani/i”atia dotyczących;

— iii PdIa art. 16 I(l)() plLW0 tbo sprostowautli Piiiu/Pittiii danych osobowych

na podstawie art. 18 ROt)() prawo „:idania od iJ,iiinistratori ocuaniczcitia przetwarzania danych

c,sohowyiii z /astrzczeniunl przypadków. o których mowa w aut. I X wt 2 RUDO;

prawo do wnicsieluia skariii do Prezesa Urzcdu Ochrony tXinycli ( )sohowych tdy uzna Ptni/I”an, ze

przctwliJ.aiiic danych osobowych l”aiti/Patua dotyczicycli iitrUsnI przepisy RUDO;

10



2 .JetIiioeieriie Siei. I kbwe/d Lijkiew”e, — lliI\ILIl Wiókietinieiwa )IJypoIlliila O C;l7;iCyIli id I”dii;RIIILI
))t)\\:i./kIi Ilh)iII%lCyiiIyIIi wyiiikaj;icyiii J dii. 14 R( )I)( ) wi.Iedeiii OSO!) Iizye”nyeli. kitryeIt dane 1ĘłebiaiK
z()Lail;i ZdIIiawiadCLIllli W ZW a/kII Z pr widzoiiyiii I1O.Lel)0\yaItICiii i które ZdIIhi\4n1J;)Cy porcdno ioZyka
(id wykonawcy [1i0idCeO tidzuil w poslcpowaiiiii, chyba ZC lut zaslosowatlic CO najI]uIiC edno i wyI4czen, O
Wiryeli litowa W nit. II ust. 5 R( )I)( ).

XIX. Listo e;ilaczjiikńw.

Wytiiieixiotic niżej /;tI;tcznik! s%nowl;l iute:ra!iui cieć Spccybkaey !stotncb W rnnków Zamow enia.

I. ZiLcztiik nr I
2. 7,ilueznrk nr 2
3. Z,iłaeznik nr 3
4. Zilneznik tir 1
5. Zalaczn:k rr 5
Ci. Znlncni ik nr 6

?Ż\

Osoba pr7yOlOWtljac1 specy Hk;tuk

— \\ ;r Ibrtiiuhirni ohry
— \Ęzór o:\yindetiI)ei li .1)C!l1HlIli[t \yarlIIikó\y tidztalu y postcpoiyanitI
— \Vzór ().„iyiti(lczenia o braku podstaw (IQ 4ykIucLenia

Iiiflriiitcie na Lulał erupy kapitalowej
\\„ykat ykoiauiyc!i dosinu
Projekt (liliowy

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASJEWICZ
s. ;r,() rr.4M!CpY(!.

YĄ\ETO1

k!.*-
dr (ra T%iemJni73HHriijiceoo

11



Li i:k iii I tio 1.1 LI—13h—3O IQ

p:ce,,,ć ( )Ie,tiua
OFE1(IA

ilO?oiUi W l)SttlmO\y11l.L (I 1lLIZICIC1IIC ?„iiUO\% ciua \Y trybie 1izeEir:u I1iCo:_I,i!iiCZOI1C:() U

iiiepuukr.Ic?ąI;icLJ WVi.I”L)iUi W. ykityeli OWI1 )WtrIo.Ci Lwtii okrc.lUIiVCli hi iii. I I ust.

na l”r,yiziil (iii Wy7IlHCtIIli:i OPOI-Ii cieplnego i PIfl” wi,śliiej Wyrol)oW wińkieiiiiiczycli lV wyIiliań

normy PN— F N I S() II 092:1011—Ii

a i iclres otercilti:

ni Ltk \I tel e—Hill

Zaniawiaj:cy: SLć Badawcza Lukasic\ le/ — litstywt %Ą okieniiicwa_ ul J zeziii”k:t 5t15, 12— lOS Ud;,

Ol”i”uitmy I”rzyrz;id (In \yyiiI;tczaiIi:I oporu cieplnego i opoiii Pili wodnej %9”rOIińW wIńLicItflIeZycll wg

w3”ili:twń iioriii” PN—IN Iso 11(192:20 II—II zi!oLLiiie Z ili:in1iiiini peCyIIkJcji is(c(iiyel: \\Jt”UiiknW.

/111:0W Cliii ihl n:iteptiiicyeh w,irunhiiey

I. Cena oferty.

„i.:n \„\F UiIi(c.:LiW hi W „:a.c ijtWi W. li.\I
InititicL”IIL iiintd

2. „I c:iii:ii wktii:aiii;i. do <lwi 29.05.2020 i.

Ukrujcniy gWarancje fld obres ni—c

4. Oti.nicniy irw is W ctiiu.u” dni I LlIloczyt”h

5. Owiadczitii. y, ze z;tntieizaniy lic zaiiiierzamy p WIerzyc realizaqc nastcpmiieyeb CZLSCi ZailloWieillil

)0(lWyk()iaWcl)iu (nhipo/r:i”/”;;i” sh,iśJh”)

(.)ii czc.ci z:lilltiniciil;t, kkn”.i WyktitlaWti zilIil.”iza tzY,i pidW.yktiil.a%cy

j1owcrZy <lo rL:di;lLjprzcypo(Iwykonawcy

________________

(i. jarcJiN(ro\yiiI]c flit/WV I LII rL „.. \Y\hOnaWU0W W y%lCIfli ycl w”ipćiInic ( w pizypadku WykuIIa\% C(iW

uhieLaIIlcycIi ic (I udiicln:u z:tniowieiiiii)

7. Oswiiitkzain/iiiy. ie wypelitilcm (ihowlazki in lortuicyjite przcwitizi:tic w wf. I lub aL 14 nyporzadzeii ia

Ik<rlaniciiiu I .urcipejskiego i Rady (Ul,) 201(i/679 z dnia 27 kwietnia 201(j i” W ipfliwie. ochrony osob

flzycziiych w zwiazku Z przetwarzaniem (hIiiYcll osobowych i W swobodnego przepiywn takich

danych or:iz uchylenia dyrektywy t)5/46/WF. wobec osib tb”ycznycli_ od ktńiyclt dane (bobowe beipoired:iio

lub posrednio pozytiłern w celo obiecania c o udzielenie ninicI-zcco zarnowicnia oraz Iawarcii i rcaiiz;icj i

Li IW) Wy O tidz clenie za i IW WICI I

. Akccptujciny projekt umowy (ntkiczn ik ur (I clii siw/i oraz warunki xpeliiicna swiadc.eiiia ok rcśioiic I rec ia

-tccytikLci1 istotnych wawukow zamuwtem.I.
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4. W puypedku WyI)t)rLl ll;hitj tiltrty, Z0I)tl\yNIZ[4clilY Sn, (Ii) ł:iw.lrc:ni [lIlIOWY Hi ()kIChIOI]YCIl w 1l”OjCkel(t
[lIlIOWY wirijikacIi, w niiejcti lerilijilie w\/llaczolIyllI L.llIlU\Vi.IJICL”n”,O.

IQ. Piyedplaia: tnk liiie (;hj:ofltt”/n;e shn”s/w; /cć”/I I1i”Jw;iuirccz II/C .CIZIW( 3” (kllIcj opd: :u/uJ,o n/e
.: IN/O lit” J)/(U flIzu)

J.

4.

IIITCISCOU”OSU (LI3l I”odpi”y (lStI3 upr.:kynlollycll

do n 1i”czeiliJuj: Wyktiotwcy

I Iv rit 111(11V („j (I rt ti [Itl iti i „ruin jr, „t It jiri zIliuw:I n vii r!y, % kt,,tl%% tę, lit,. W I lOlit j II ilutij w 1101 MIt t iiittt tł L\ :11(1v I li ib1 VI) V W %1\ lIt ii Iti („„lii 14 wyili rtl lit W leCI ljk:i
W pr,yindkii, rdy z:ii:1c,ii,k lir dniyc,y n kitn:iwcy, ii;ilyż iizi1in;iĆ liii iii,lI „„ińc tlnu tyy”
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OCeni jemy fabrycznie nowy Pr rt)(l (10 wyzilaczail ia oporu Ck1)Iflt2() i OporU pai” wodnej

wyrą,Ińn” wlohkimiczych w2 wpna!ań normy J”N—E N IM ) I I 092:21)1 4—I I

)wiadc;aiuy, )c akcepitijciny W caIoci wszyikie warniki iiW:ilic W Spccylikacji Itoliiycli Waiuiikow

„(lI”CiH”.

SlL”\1)ĄI\1Y OF[I1TĘ na \yykoiln”c przediiuolu zaiuó\yienia ky ?ikicsie okrcśIoiiyii IV S1itcyrkaci Isk iiiych

\Ę;iruiikó\y Zailli)\YiCilia. zrodiut Z opiellI 1r/c(IilHOtIi ZaflW\yIL1Ha i WZOILIiI LIilhflV, Di iiIt.ptiiacych

nin kiei:

* Wykonawca \yypclnia koluiniiu .Paraincir) Ir\yanc, ue wypelniciiie koltiiuiiy przez Wykoiiiwcu

ktii ktiwau Iitdiie ()(IrziicciuiiU ()kiiy.
* N;cpeiiiiciiic .„Ikiraiueirow l\\iitanycIl kuikonić bcdzc tidizticcii:en ()leII\.

J I P:iiaine(ry l,IiIolyaIIt
• \%:yn,::Ine niinini;tliie Pur:in)etry Prz)r1!LJII do

P W%tII;lc,:IIIi;l oporu ciupIiieto i oporu iiry wodnej

IV% rI I I uw wici kk lin 1CJYCI I

I Priiid ( tiklad icptiIu pkt) )I)mj.Irt)wt ) o koiitruki

tIIIh)Zlilyiajauiij \%.i;I\Iicnic tbi komory kliiuaycync1, W

kiura kk) o:iazonciesi biMmiioritInI )cCi Iśad:incZcI

ukasickI cł Ins(yltitu \k IÓI\ienIlicIwa.

Komora klilnaI\czn;I Sieci Badawczej I ukasiewicz Inąyiutti

I
WIókciuuciwi 1iosiada przetrzci robocza zerukoc 120

Cn x dcl1OkI)u 0) ciii X kkYt)kOC 121) ciii.

Obudowi cdiii komory uiuozl[wta wyprowadzeniu kabli

(lI)jcdlmstek poiniowych pri\rzI(lLl titiiieszczinych iii

„cniliir/. koiiitiiy.
Kiuinorii kliinioyc,”ni zipewnia dokIadnoć xiriiiiulrów

L po\yiulr/a: Icnipcrattiri 0.1 K. kyiIroIliou Ik/eledila ±

fl Pr/yr/iti ź.hUtIOk\iily ZOtIi)t)WICdIiicIiilctiI(iWcIpt)f()Wtiti

plyly pomiarowe i> wkm)inicli co najin,iic 20 x 20 UD) I.

1/olicjI zipcwniiiici. te cicpl() (IopIowad,”ine (10 IyIy

RuliiiIr(iwuI pizuiiika pr/ul. bidmi poibke Ntczr ponam.

Cztijiiik teilipeniltiry plyty pomiarowe powiiucii

tltrzyiuiywać itli ieiiipeiiiure PIYt ztIiikIiitIiiocii :E 0,1 K.

(zujnik IMlkyIl1iciI Ii) U 1k zorciun [II W ikrcdy IOWaiiyI II

Jibiwiouiurn \yzor(ti;icyili I (Ii)slJfCłl)iIy J tcrIylikiicii

kyzorcOwaIiii

\k”licI\k(Ic: bUlCe )ą\iY fl(i%YII]icfl LtpcWlIltu (Kl;Riwiedui

.ystciti ZIbiolluki L k%iRIi M)kiCzOny Z icpoItnii pity

ciu1,Icj. i)oiarczini woda do piiwiciźchni plyty poiniirowc

IMflVWi)a być puderzIt)l do wyinieaiwj tciiiperaiury plyty

„rjy wyznau,iiliLi oporu piry woduiu nud iłewIi)i pIyIi

cnymiii być pokryti i ulilibrini przupiIzc/iijauI iIIc

wod mi i nic rzcpu%zc/lp:ci wody.

l”icdkoć pI/ujlIykyU linunin CLO sIrIlilbienil powutrzit

IlIicUOiiL IV ()(IleI(t.cI Ii fliU t1(lkYy” Ci P1YY fl>Ib1ir0\yCj,

iiid rlIdkienl eoici pkt W Iciupurait c flkkmni1a

yinau I iiiJ I 005 iiih. Czujnik powinien być

kyzorcowaily IV akredytowanym laboratorium WZOrcUjpCynI I

tlo,tamczoziy z ccrlyi:kaieimi W/orcokk:iiiui.

Priyrztd powinien un oiliwiic W3kOi)yWiil)ie poJ)iimróly dli

próbek wyrobu o 1rLlhośu i do 100 miii.
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Mak-rial Wtt)IC(IWy dii pr.wdzei \%tdZ;iii i/Vi?.CtJ

iinittruil wzorcowylu oporze inClllflViu L CCfIVIIK;11L10
wzorcowaiIui.

Op roI:i iiiwa „je

Ztiaw PU i oiru i.i!iIow;oiicIii .it[ŁlaCy:n iia iiosiiiku.
prieii)at-ylu W .r(i(i0\yHkt! W

(jotowe niedol3 do wyziuiLtiiIfl:

— R- oporu eicuInc1o w zakresie tuf 0.00 do 2.0) ii--K/W
— R. oporu pary wiidtii•j u:/ kcse od

1: (1.0 ib 1000)0 Pzi W
— \4Ska/iiikii przenikaina l)iiiY wodnej,

— \d przepuszezaInoei pr) wodnej, g I ii!eodz

\i,:iiit]it.i.i zliliali \YiI(t),Ci ili1iiiiC(i1i l(Ę I 1O(ICz,lu
2.1 \yykoilywalt:iL potiiiarow

2.1 — Aiclii\yi/icj,l \yyiiiko\y_ptuiiiaibw

-

lo/IIwl”c I -ol-/eiiiaidniktwailci% Liiieci[ ua1loriiw
Koniputcr (lii Ntcrii%yaIiiu pry przyrliLbu oraŁ dii

- —
- rejt”%racjiiprzehy:IrzaIiiajIiii\cli

— -
-

.1 yji koiiijiitia jir!eiiosiiYlapto .f lItYNY koiii1niitroia
Sysiciii opeiacyjiiy — Windows 10 l”io eNsioihil 64 hit lub

3.2 roiyuona2ny !UinsIabO\VitIly s%uteiu operacYjny ue

-
I piiiioe,i leILlinilI Iii!, IILrriein

Win rt,\kowa syNremu operacyjnego —jy\kJtihk

.1j Przekątna ekranu laptopa — minimum 15,6” J
[5J_ięć RAM — minimum 8 ( B

3.6 Dyk twardy i”uiiiiiiiu”iu 256 (iB i)

3.7 e,ha zlacz L SB —minimutn3

I Piiicetir teitintuin 2.i00\llIz ( knel Lori IS lub not-L-ol

I 8
i(iWiIOWa2 lej wyd;ijnoei tiinożliwiiijacy oawiteie

-

wyti ku co na urn e 12000 punktów w teNcie
- zi,iille.N!u/(flulu iti „irouuie liIio/it-pilheiieliiitark.iiet

Ę
Kana :ee O a U hiil waita — I B/S

3.11 Kar-(.i-,I1-L-I”w:I hcz1iijewidow;i wb”ttltwiii;: a biiuac W”jI

L”rirztd kihryc,iuic iowy Z Irwale oznacztnwm znakiem Ul oniz. posiad-iauy ceriytik:i („l -

lustrukca ohulut j w czy-ku polsk iii

Dostarczenie uprzetu na lniu)See jco pracy W Sieci BadtwezcI t.ukaoewiez— )nslylui W okicniiicwa iti koszt
\Vyktiiuawcy. dokonanie jeso instalacji w komorze klimatyczni-I Sieci Badawczej Lukisiewicz — fnsIyIuL
Wbokienniciwa oraz dokonanie pierwszego unjehoiniciuia
Szkokiiie iV WYiltiiiLC (0 naininici N wodz. dla 4 wyiypowauyeh pricown:kow pucz f.l)or;iI(rItIJii Siec:
Ihidawuzej Lukasiewiuz — liislytuL Wlókienniciwa

I1ULjNCOWOSC i (lilia Piidpisy ooh uprawnionych
do replezciulacji Wykonawcy
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Lalucziiik u 2 do siyz II! P—23o—3; IQ

pieciiUt Lijuy

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, ze spełniam warunki udzialu w poslepowaniu okresione przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(rniejcowo;ć), dnia r.

(podpt.)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, ze w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu. określonych

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

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

w następującym zakresie

(wskazac podmiot i okresiu: odpowiedni zakres dla wskazanego podm”otu.

(miejscowosć), dnia r.

(podpis)

16



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomoscia konsekwencji wprowadzenia

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu :nformacji.

(I))1 dnhi r.

(podpi.J

17
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pecź.Ilt Lr”uy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1. Oświadczam, ze nie podlegam wykluczenłu z postępowania na podstawie

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

(iiiinjscowcuć). dnia r.

(podpis,)

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

podstawie art ustawy Pzp (pod,Ć mHJ;ic:ćl YnstOsowĆlnie podsiasę wykluczonia spwtrid wym.)nionych

iti. 24 s. I 1kt 13-14. 16-20 uI” tYp). Jednocześnie oświadczam, ze w związku z ww. okolicznością.

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

(rniejscowosc), dnia r.

(podpis)

18



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do nastepującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję sic w niniejszym postepowaniu. tj.
(poaić pehii nazw/f;m,;”, „dm. tik.i w zalcznośd od podmiotu NP/Pt SEL. KRS/CFiDG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(flliijSC3u.o.Ć). dnia r.

(podp;)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oswiadczam, że w stosunku do następujacegofych podmiotu/łów, będącego/ych
podwykonawca/ami

(pudać

pełna nazwĘ/tanu. „idres, takze w ziIuzuu.ci od ;„odmotu NIP/PESEt., KRS/CEiDG). nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejscowu”), dnia r.

podor;,)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscuwosc), dnia r.

(podpis)
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Zalac,iiik nią do Hwz KF”Zl”—236—36. 19

piect0 linii)

OŚWIM)CZLNJF

— nwi;tdctin\ .e lite IIaIeżym\ un rtlIn kapiitlowej. O kiuret liloWa u iii. 24 osi. I pkt 23 usi.iuy ra\ko

ł;niiónicn nbIic,n\CII (I)i. tj. 12015 r. )nł.. 21o1 ZC 2n1.). tj. W nhZtilnielliu Usta\Yy z dnia 16 InteLu) .007 r. O

oeliroiiie koiiknrine1 i koI1nnientnW (I)z. U. z 1015 r., poz. I S1)

— OSWI (JC71illyJt iinieżyiny iki tuj 5ii1lti i1ipy ktJlitaIoWCj. o ktJwcj iinna w tri .21 ust. J pkt 23 usuuwy „ulwo

7aniÓcn Iniilic,”riycli, Ij. W foZnifliutliu ti:.tat z una 11 itfle::i> lOOi I. 1) u)Cl)iI)i)it: htiiiktireicj hwisumcnitn

(Dz. U. z2015 I. 11(7. I 1), cui p(ldiiiioty Wymienione pon1żij (uiaIeiy pndac mi/WY i udrew siedzibY

—-—

_______

____
____

__________

i-Pt \a,w;i(tirnuit) Adrn%iąiIy
-

r

-

podpis osoby upoWażn one <Ja

leprizci in iwan!; i wykonawcy

*
— iliuoclpo4 iedn ic skreslić
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Zal;icznik lir 5 do srwz KF ZP—236—36 I

wykoll;Ilnch dos;i w

Dokuiiicii(
- \k”ai-Iosc I)lLiIt()

I”lZCd11110( dos;l\Yy [)ati tyykuiiinia ()cIbiorc, po(%lcrdzljacyI j). dOSll\\V iV
tc7ylc \Y\ kon;ui e

Do iiżdcj doslaw”y wytii kii lOlluj W WyJ(;Zit w Iety dcihczyć tknyody okreśI:j!ce, czy dosuwy c zos(tIy
WyI(Oiiaflt W spuSól) iutkźyty

(liii J.\L”oin 5(1. (lilij L

(/Nn/f)i)
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Zaiaeziiik ur Ci dn iwz KU ZI”—236—3o/ I

U niinya nr I”F/Zl” 237—36/I 9

ta\yiiria \y duijti . r.. \V \yyniku pOsiCpOW”;iIlia 0 titizieicnie 7.tii1L)WICnil ptililiuzuceti in I”rzyrz:id

(1(1 %YYtiiaC.f:tiihI tiporii ciepIuico i Cip(ril l”ar3 WCICIlIUJ wyrohóy uIokieuuuiiczycli %y %4yuuI:IIń norniy UN—

EN Iso I11192:24114—II i:ikoiiezoiicjo wyboitiii uleMy Wykonawcy, u trybie przclaru fliCthtLiiilCzOhlCizO

\y:irlosci iiicjwzckritci:ti;iccj lń\yi )wiiIOsci kWili iikieliiiiycli ii:i J)0(kti\yit art. I osi. X usiiwy z dnia Di)

styczuii;i 2004 i. Ulaw() 7..iiiiOWicli piublicziweli (1),.. Ii. i .1t)I r P° 54.;)

io:l1 IL(i/\

Sieć Iltidawcza LUI(ASI[WICZ — Instytut Wlńkiennictwi, iiisi\ Lutem hadawcyyiii z siedziba w Łodzi (adres:

1)3 I_ódz. iii. flrzcziiik;, 5.15) wpiiiIiyi)) dii lilesifli 1izedSiCI)i()ict)w prowitlzoiweo przez Si(I I(CJOT1OW\ tiki

Iodzi—Siduiescui y 1.0(171 XX Wydzial ( opodirczy Kl<S pod nuineicin: 0000043804, Nil”: lI.:724—t)Oti—0b—

(„1, IŁt(liŁ titJOOSt)23t)

ZiilVii1 dalej „./auiuiwiajacym”, reprezeiltowaoyni przez

I ) tir iii. Tuiiiasz,i (za1kow skiee — Duekior:i

1) lur Jo;iunc I:ttja!ic Winiecki — (iló\yiie:o ksii!O\ye:t)

zsictiziha v XII”

7W:iui\ Iii. dalej ..\kyk00t\%c, repieztnlowaiwm .1 przez

1)
2)

[Jiuowi (iW/IediiLt wynik postc1lowaIiui opirtego O przipisyiirt. 19 tistawy Prawo iaiiuiwicii ptililiczoycii z dnia

29 stycznia 2004 r. ( u.p.z.p. ). inoci któreo wyloniono Wykonawce.

*2

Ii zitliniotein umowy jest i”rzyrrad do wyziiiczuiuil oporu ciepinew” i oporu pary wodnej wyrobów

wióhienniczycli WĘ wyrni:iń normy I”N—UN IS( ) 11092:2014—11 z:odnic z 4 fliogatili zawirtyuit w

s1itcytikacii :iotnyiIi wauiiikuw z:uiilOWwiui:L (iwz literek:.

2. Wykonawca insi ilu t dostarczone uu:iclzenie w miei.seu w skiz.iayiii przez Zain:iwiaaueeo. W budynku pr/y

tu. flrzezjiuskucj sil) W lotlzi. iloku II1JC je0 pIenyszeeo Ui,titiuiiiiiitiiii oraz prztprowadza szkolenie

„racow,iikoy 7aiiiay aiaCeo \4 zakresie obsłtuei eksploatacji uizadzeuiit W wymiarze 8 gOdZin tILi4 osoli.

zkoIenic l1)tii zolite poR erdzuume wiatIectweni.

.1. \Vykoumuwcm wraz Z Llr,aUzcllieI i tlost:urcza jeco instrukcje ohsIui w je”yktu polsk im twaz nstukeie fli P w

je/\ktl polskim Oni! lilii iiOkUnlel]R wynl:eaiie cnurikter\lyku or/ednuotu zuuiidn ieuii:l.

4. Wykonawca zobowiazuje sic speluuic swiidczeiiie bcd ice )l zetliii ioleiii ullitiWy w tefil lilie do 20.05.2020 u.

od zawarcia nutowy.

Xlroiiy thliIu;a Je cen. tununyy jest clkuwiua warlosc brono:

(siowuuit ) Jyj

2. !aIiIiuI uiasl.upi (1030 dni od dniu wystawienia f:ukiury. na koniu wskazuue na fliktur”e.

3. Z:iinawiuacy ticipuszcz:i fliOIlWoc wyplacenim \Vykoiuawcy pri.edplaiy W \yystukosci tki I0””, warLosuj

tirzadzenia w terminie 7 dni od dnia dostarczenia (10 Zaunawia;aceu taksem lub za ii)sredi)uctwcmn e—iuiail

ik tu ty pro lori i (:11(1/s (cn :osh mu mmsIflh/e!p im prypui (kii gd3 I ykć iiiw lic” ii/e J”ltc irkki li ;/ e pm”c/p/c Uj).

4. I aktuuy litwa być prz.esyi:uuie w torunie t-Iekuroińczuitj na adres e—utul daktury, y.lodIzpI

5. /LniaWiijaey i”wuudczzt, że jest platnikucni podatku otl towarow i tuslug, uprawnionym do odbioru kuktury

VAL
6. Pozytywny protokol odbioru zreaiizowaiwizo świadczenia uuliownego jest podstawa dO wystawienia lhktuiy.
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I. /lriii\yiaptcy tloLoiii protol{t)liriicŁo odbioru ri Iezytci,o wykoiitiiii przedmiotu zimnowiemiia.
C )dbiór n)slitilIe t.lokooiriy koriiisyiitic stwierdzony prookolt”itt źt.hiwczu—olbioi”eayiit.

I. Wykonawca Lid/lela u.wariilcji na okres . n—cy ta JIrzedriliol iaillowiCiliii Wol/ Z opm”( rimniowailielu i
koniputertmn. Zoiiiwiiij;icy nic ponosi żadnych kosztuw iwuiiariycłi Z iiimpi”;iw;iiui waiaiic ii iii. („i.is
lry;iiiia LWiiramlcp wyc!luymny jest iutofliaIycinie O ilc,c ujmij kilcI,daiłtiwycli. kiore tiplyiii od tiiii,i ZuloSZt”iiia
\Vii(Iy do dnia ej sktiteczicio ti.unicci:i.

2. Wykori;mwca ;ltiU”iiiii i”ciikcjc scrwisow W CZiiSlC
. diii roboczych od i]lOilitillti iJlosZeilIii \YId)”

przez /iiliWliżjiiCtiiO W orillie taksowe1 Itib diosa tilckli”olliciiiii. W.idi mnisi zostać trsLmnrcti w ciiiw 2 tlmii
ud diii;i ci t””JO”Zt”iiii. tlauit ilsullicul widy pi”ic”1;iiie tEl.1 l.ik”.ona lob elektronicy ii Z:tIn[i\Yiitja(”Yniczwłlc)cziiie potwierdzi l1C5VlilliiC je \kyt.oniwcy na pisillie \% orillie li”.lti nolccone:lo. l.\ 1rz\-pmdkLi. dy
wada rut” iuioie zostac tisLJnieL,i w lcrniiiiic 2 J diii od dnia iloszciiit Wykonawca zaplaci kare Liinownii
okresiona w 6 ust. I lit. c)

1. \Ęyktuiiiitica yaicwoia odjlJiLtny serwis po””war”ancyjny w okresie Itl lat od dnia ujilywo tni.nosci uJJ.lclofllj
„W;i!,iIIcl i.

3. \\ I ij ctiwni tIt)slcJi)1OSL Ctt”sei /i1)iitliFLVCll minimum 10 lut od daty sprzed izy
.5. \yktnu;iwni ponosi odpowiedzialiuosc za dzuilanie osob tijceich, którym powierzy wykoiuanw dostawy (.u/u.

(c”Ji :0v/tulu” uyz,,,,e,” ii ;i,:u”j,ajk,j Cdi” mmi”kn,nmt.”, nic” prn”uynLi im ci/.a”it” :ćuiitiru /Nmit”Jt”cc”fJ/e :„tiudi”,”,,u,
i)flUli”d ćmi).

*6
Za niewykonanie uli miieualeiylc s ykouanie tmniowy \k”ykouuiweum zapluci kiry timutowne tI \yySkośch

za odstapenie od tinkiwy z winy Wykonawcy W wy.okosci 15 wailości umowy brutto okrcloncj w
3 ust. LinioWy

1) ii opn)iIlmcIllc W realizacii zohowazania uiuowneio (ieoduic z 2 pkt 3) 0.” °s w,imitnc; unuowy bruito
okit”:iontj w ust. I nutowy, za każdy dziwi opóziucnia. nie Witcej liż 5 wailosci umowy bruttookitsltmiicj w 3 usł. I urnowy.

cl za tiii@źntciiie W tLStlltiCCiti widy ilt)tIiiić / ) pkt 2) Q5 n w;irtośc umowy bruno okieslouici w 3
ust. uintiW\ ii kiiid” dzit”ii opo/cilium. „liC flIt”CC niż 15 warrosci ulinowy hruui okrtloucj w J
usi. umowy

2, Z,istricione kary tiruowne lic wyliciiium odpowiedzialności Wyktinaw V lit iistdttlt oióInycIi. eżeli
bL tkotiy 5l0tVOLI0ViiflLJ nai”uzciu ciii postLnowicn umnowriycJu priekroczy wysoko /bl rłe/oncjkumy uttićiy ;uc;.

Do omawiatlia j1rL\Y /\ihL2.inycIl 7. ieiiliiit”jui iiiloejszcj unlO\y Uj)t)\Y,u/ilia sic i.e slron Zluli.tWiui)act”%o
[cl nr jaksu

c—i itail ze si n lity \kykć mi iIWC3
tul nr luksu

umaił

2. !.iuiiuina inibnilicji wyunicnIon cit W uillicjSZyufl juiriertmlit \yyrnil%a f)lSt”liincu() JIOtI iii(lolt]iCuiii przekmz;incuostronic

*8
I. „szeikic zojitity” niniejszej urnowy wynruigtnt lorruw piscnuncj pod ryeorem ilieWt/ilOscl.
1. Srroruy przcwmtltija inożliwu,,”,c tlokoiuywaui,i ilni;ui W tonowie. Ziniuria Ui”lO\4y (iuiMis/ci;iI,]a )ctI/ie W

Lranicuit li wyznaczonych pl/c pi.itumm 17”, w tynt artykuł 144 ui „ I l”Zl” oraz tiki”c”iiiiiycli w nin icsicj
tifliOWie.

I we ulu iluc spory wynik mi K. c / ni lic I \/t u milowy ci/sł r/y.. i i md ni me I Sit dziw I n”.tyttitti W ok mcmii rctw t4. W sprawach mi ic uregulowanych po%iim moWicuiaui i niniejszej umowy Irluija zastosowalne przcpky usmawy
Prawo zamnowmcń puhh iczuyclm i kodck.oi cywi li mego.

*
klinowa obowiaitije od duli podpisania.

2. Urnowa iostaia sporzadzoni W Lizuch egzempiauacli, edmiyrn dla Wykonawcy i dwa dla ZmmnawiijlIcc.ci.

ZAMAWIAJĄ(”Y WYKONAWCA
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