
IWINSTYTUT WŁÓKIENNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przed miot zamówienia:

Usługa transportowa zewnętrzna na terenie całego kraju

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia

nieprzekraczaj;jcej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. II ust. X ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: KIUZP-236-38/I9

Łódź, l7.I22O19i
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I. N;iziya (fjijii:i) <iii, ulies za ill:lWi:Ij;iCe()
Sieć l3adawcia I kasiewicz — Itisiyitil W Iokieiiiuclwi,
tli. 11ize,”ińska 5/15

103 Ltdż.
te!. 312 bl—b_LIlII
kiks. O 12 679-26-38
ReLoIi: (81(105(1239

\ AT VI. PL 72418)0—1%—64
Godziny pracy. od poniedzilku do pkitkti, od 7.30 dci 5.30.

II. 113!) udzieleni: z;tntówienj:t.
I NII1IUIS/C jOSLcp0WiI1ie Irow dzoilt tI w trybie przelirni nic )crlniczorles”.c) Iii J1I)(IS(JWIC art .39 I n:isLLISiilW% z diiii Jo) styczni: 2004 r. I”r,IIyO Ziiitow cii Publeniycli „wiiie dalej ..nstawa VP”” Orazwyktiiiawczych wydanych ii t 1)i)dtaWIc.
2. W zakresie uicurecitiouaiiyiii niniejsza S1iecy6k:uj: lstolnycli Warunków Z;inio unii, zwana dalej„.S!WZ, liliji przepisy (I8LI\Yy ZI”.
3. \Virtici zlliltnyieii;l nie przckr:tcz;i roWiiI)wirw.ci kwoty usiesione; W przepisach \yykoiiaWu?ych\yyd;inycii lit iodst uy.uc iii. II ust. S ulu\%y lZl”.

III. Opis przedntioti z;lll]óiiielIi;l.

t”zcoiiiioteiii zitilówienti jest t luci irinsporiowa )Olec[JiC lii przewoztit lulwiru liii terenie elle_ii)kraju

— od /ri\” ijaceco do ()dbiorc\
— od t)OM:twcy do /_iuu;twiajice_io

7utlL;l\yIjaC3” iytiiii;t W3kOIl;LlhI 115111Q1 ?4IHIOCIIOLIIIIIi O okre%lL)t1C) l:idoiyności I na tihreslonytlidysktitsach:

• 60 000 Lut satnochócl + przyczepa (zestaw o ladowności 7 ton).
SilitochiKi nutu nulutyc!i wyiiitaiacli: clłucose 7 nb. szeroLoić 2.4 lub. wyscukosc 2.4 mb.Przyczepa o min. mzuiii:in,clu: diuosc 6 nib, szeokosu 2,4 flit). wysoko_ie 2,4 tub,

• 25 000 L ni siiii oclić cl o bid (iw niic i 4 tony
iniiuinialuiyc:i wytuuartcli: ulu sc 7 ni), \%y.,OkOsu 1.4 tub, szenkoć 2,4 mb,

• III 000 Liii 83 II latloiy fliNt) 1,5 10113
() iniiuunulnych wyiniirmucli: diugosć 4,5 nib, wyscukoc 2,2 nib. s.”euokcić 2,2 nib,

• ISO odzii — przewozy otizitiowe dla wszystkich Mirnorluodów U z:iIet:IOsci od pot uj1i.

I Ioć: 95 000 kii 1150 todz.

I „odane powy.”c iloci st i losciauui szacunkowymi w okresuc I rwani:u Liniowy. Dopuszeza sic możluwosuzuinawimtulua [isliiĘi Iransportuwel 1ml poszwtcolne sIuiiOCIiOdY W loseituli \4uckszycli nit uiiaksyuialnc zapisanelowy/ej, pod wuunkieiii, że całkowita \ytrtnć wszystkich zmuunc)witil luc przekioczy calkowitcj wurlości hnuucilifli(l\\\ \lodyukiuju losuj poszczuólnyuli ulic noze powodowac zmian (:cn jediiostkowyclt i nu wynhltsucioko:iyw:uiua ziiiiaily umowy

Saniochody unista Iwc snrmuwuw Iechtiiuziye przYsioso\\ alit dii ;rtewoiu Wyfl)bow iIiI(iWycII stIroWcoW(Lukiulu ak: wlókniny dzianiny. kainity przedze I suodk; clienticinu — pukewauu lit: Ihdutuclu, walkach, wkauiouimuh oraz suodki cheiiiiczne w beuzkauli beuzkacit).
Przed każdym zmulmidunkiein pueslrzeń z;Iladiuuiko\ya samochodu musi być czysta I sucha. iy scyecćlnoci bezresztek wc/esu lej przewofltnco lmiduuiku, mokrych plam, oleju lub innych substancji.

Ze wic lędtu lit rodzaj przewoneo to varii Z.aiuawiaaey we lćruje by samochody O poszczeaólnej ludownoścuoblu_i,i wali ci smali K ero ycy, Co U dttzyni stopili u tulah4 uspolpract.

Do ohowimizków Wykonawcy mumdzy mitnyini należy:
• zaladuuiek i wyhaduiiuk towaru,
• (idpoWuedzialnosu za lowar W czmimiu trmunsponu,
• w razie koutieuzmuosci wykonanie uslui w dni ustawowo wolne od puccy bez dodaukowezo
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\t\Ii;Lta t”d/.cMiia.
• peliii d\”Sp(.l/.Ycyj il(15L K it owcy
• punki iialiiiist

LJ.lLit budzie cal zowaiia przez Wykoiiawcc stikcesywine w za Ieżriosci od potyeb ze laszaiiycli )i7c/
7iiniWi;iiuctto.

Wyhoiiawci podsiw siiitcłićd do ;:Iaduiiku nie pózniej nit 48 ndziii od zJosyeiiii thlnei pr/t”7
/lii) V

(zi tiski!;i y..ilezy od ciiir.ikIeiysiyki koiikretnero zleceiihi, ti”ay posz.czegoliiycłi kLiI”SLI\y W zależiioxc od
potrzeb wynkwiuycli z rilizau li spiz.etlaiy.
Pizy \Y\ kniiy\yu]iu tilugi \Vykoiui\yca /OhO\y(iłaii\” (Hi Oi7(””4tr/CWIĆ ()b0\ytał%iitt”ycll flV/i”IOÓW PWa /
inez!”ledieeilieili cliariklcrii 1”ro\y;id.iic,J przez ii!c;0 tlżiil;iliitei or.iz zicliowiiu ii;iłezyt;i dbaloć O OWicI7OnC
hiLl I lIChie.

\\i Ucnic islLiII ans/I być uwzeletlnioije:
• koszty liOilitHIOi1C „ni kniiiizdy, albo I eodzine jazdy
• koszty Lwia/inc z zllniikicni lLIl rozl;ultiiikiei,i towaru
• kosć.iy oczcki -anil nii zalatltinek lub ro2adtinek lowarti

Warunki plainosci ; icrninie: iiinimuiii 30 diii i nie (Ilużej niż 60 dni od daty wystawieiiii iktury
Za ii iw t te Cii Li

2. W konawci „„.ObOWH/ ni\ (HI /jC,iii/OWiić /IZI1OWjcfliC Iti LeatlaCli i \%arnlikIic)i ()l)isanyc;l We u/orze
li[iiOWV si:iiiOwiIu\ Iii Załaczitik ur („do SJ\\ 7..

3. \\ pólny iowiiik Zaiuou eń CIV: 6iŁI0.00.00—9 Uslnga w zakresie tninspirtii drotnyego
4. Zainiiwiaiitcy nie dopuszcza nozl wosc skl:tdania olen czesciowyełi.
5. /.:Iiitiwiiacy iilit (lOpLlSzCzii i]lOZliWOUi skladiiiiii oler wiiriantowycli.
Cc. 7iiii-ituaj;ey liii pi”zt”%Yi(ltije iiiozliwo..ci udzielenie zainou cii. O ktoryeh mou:i w art. 67 w.t. I akt 6.

IV. Termin wykonania z;ihllówieilil.

Zimawaijaey wymacil realizacji zaiiiówieniii w terminie — 2 uliesiecy od dnia zawarcia uillowy

V. %Viruiiki udzialij W post4powaiiiu.

I . O Lid/wIetlic ncw(iwieil;a inog:i Libie W sic \\„ konawcy, klony:
I ) nic pod lee,aj i wyk Lic/Cni ii

2) speln aJIL warunki titlzialu W )ostepowIiniu dotyczice:
i) kompeleicji lub uprawnici do pi”oad;enia oki”c.loikJ cz ilhllosul /;iwOdoWLj:
Z,iiiiiiwaicy n w sitwa warunku w lviii zakresie

b) sytuacji ck nomiezne lub Iminsowej:
Zamawiajacy nic stawit wirunku w tym z:ikresJe
e) zdoliKrci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spelni warunek jeżeli wykaże. ze w okreic biatnieli tr,et li lal przed upl wciii
terminu ski:ulaniii oteri. Ii .tel okrc prou:idienia dzialalnoei jeM krohzy— W „in okre”t.
wykonał należycie co najmniej I usluse trinsponowa na terenie caleio kraju wykonywana dla
edncco zaiilawiajiiee/o przez okres niniitiini jediteco roku o wartości co najmniej ISO 000,00

zL brutto

(do / ii: c/k :( „triu tic i PL;\ nt lik St”/ li „SA L tZflI 7 li” t/()A liii?t „I I/Cit/I /ć ct )i7i „t/i lici jfl uiść „Pc L -u/
S/N „/m unia i „ĆIrIUIkI ii tuk/c i/li II” J)t 15/tj lilii (II/II, I F L „rct_”(Jnc”/ li” lit/HitU/i !IiJ Ft/i I ił, J „L
Zcwicii;”ict/uc”l” pr:j”/mh sretl,ii kutw puh/iAuii”ctnp pi;c”: Ncinn/oyi” Butik !„1sA Z c/n/u liCi
/105/t/n I li”Cifl/i,).

2. Zain:iwiaacy może, nit każdym etapie poseptiwania. uznać, ze \yykoiutwci nie posada wymiiganycłi
„doliioici, jeżeli łnaneazowan ie łils000W technicznych lnb zawodowych wykonawcy w inne przedN ewziecia
cospodarcze wykonawcy noże i nieć ueeatywny wplyw iii real iz:icje z:iiiiówien ;i.

1. Wykonawca noże w celu potwierdzenia speln ian ia warunków. o których ulowa W ri „zdi.. V. I 2) lit. b—c
niniejszej SIW!. w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, Itil, jego C7.eScI,
polegać ja zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji linansowej lub ekonomicznej iiinycli
pndniiotuw. niezaleznie od charakteru priwneo lienicych o z nim stostinkow prawnych.
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—L „iiuawiapicy iediiticiesnie LiIlorIi)lile. Ii iOSO\VIłii syifl.icji O kwici iOh)w;ł W )kI 3 \\ lapi w.Iaciiiic w

juzypdku kiedy:

I ) Wyk nawca. kiury polcea na zdoInosciacli lub ;ytLiicji iI)i)\cl) )t)di)iiOlÓw LIdOWt,diU ZaiUtWIiilcCiii[i.

ze re:iIizL4iic ZiiI)Owit:i)le, budzie (łyspt)nL)\yaI Iiiezbedi)yii)$ zasobiłi)u tych podmiotow w szczeŁolnosci

przedstiwinac zobowiazanie łych I)t)LIIDIoiI)W (Ii) tidilania mu dii IIyN)Oi.ycIi n,tiłjediiycłi Ziisoi)ow na

potr;chy realizacji zaulłowienhil.

2) Lui;iwIąuc\ OCCIIJ, CZY itłisitpniane \yykmu)awcy przez lilie )o{liilioiy Z(łOli]L)SC1 iechii:czuie lub

ziwtid<iwe lob ich sytuacja tiriauusoW:l tui ukonoiiiiczuiiu, puzwałaja im wykazaniu przez wykouiawcu

spel]iiflia warituikow tutliiiitti W )oiupLlWal]iLI oraz iliada, czy nie z:ichodza wobec leeu

poiIiiiioiu podstawy wykloczeiuuii. ° kttryeli mowa w art. 24 ust. I phi ił 13.

3) W odiiiesiciiitu do waruinkow tlotycz;icyclu wykszuałceii:a. kwimliłikicju zawodowych lub tloswiailczeiiia,

wykouaL\yc\ aloca nolee:ic nit adoIiosciaclu innych ptidmiiiitiw. eli )otlnhior\ W zreaiuzu: roboty

budowlane lub usituzi. do realz.aeji kotyclu ta zduhiuostu sa wyiuua ulic.

\k ykonawey moia wspolnic uhie5ić ie O udzielenie zaniflwielu:i. W łakiuii przypadku \yyk0I1lWC\

LisI;ull;iwiaj;I peliioiiiocnik:i dii reprezeiilowiiilii eli W jistepowaiiw o udzielenie zaliiuw,eilia IIIIO

reprezcnłow:miIi:l W poepoau1 I żaw:lreia tluiow\ W sprawe z:uIiIowieiiia piibhcineao.

ieuloiuocnIetno W lorune [)iSenUiej (oneii:iI hub kOpia potw icitL_oai za zzoduoc z or\zIia!eln1Mzez

iiotztriuszzi) nalezy dołaczye do oleiły.

pzpudku wykoiiawcow wspohiie tifiieeajacyeli sic o udzielenie zilliówienia. nainiiki określone

u pki I 2) I. b—e mtis spełniac co li uiliłiej eden W\ kooawct samodzielnie lub WS/\ sc\ w\konawcy

licziuc.

Vii. Zaili;iwiiij4cy ulic przewidtije wykluczenia Wykonawcy na pudst;iwie art. 24 ust. 5 lIsL wy I”ZP.

U. Wykaz owiiidcznń liii) dokiimeuitńw, potwierdzaj4cych spełnianie warunków uudzi;młn w ln)stępow:ilnu

oraz brak podstaw wykluczenia.

l)o o:arty ka:”dy wykonawca lUbi dolae.”ye aktualne na diwa skladani;u olei in—w”i;udczenia wz1krese

wska_”inn ii w zaltczuiiku nr 2 i 3 do SIWZ. lalor nicIe zawarte w oswi:udczeniacli bedi stanowe Ws(cpne

potwierdzenie ze wykonawca nie podleia wykluczeniu oraz spelnia warunki udziału w postepowaniu.

2 W przypadku ws1iolneto llhie1anuit sic O zamówieuiie przez wykonawcow o.swiidezenia o któn cli tui Wa Ul

rozdz. VI. I uinieJzeJ SIW/ sklada kaidy z w\kunau eow wpol nie ubieeataeyełi sk O zauulowieuuie.

Oswuaclcz.enia me nsuua poiwiediie pełniaiiie waruuikow udziału w postepowimniu brak podttw U\ kluczenia

w zikresie w ktor\ „tu kazd\ Z wykśunawcow wykazuje s;ietuiuinuic warunków udziału w pustclfliwauuuu, buik

podsu:iw wyk uczci ni.

3 Zamawiajacy żadm aby, wykon;tu ca, klón Jam ier,a powierzyć w koninie ezesci /:LOIOWieuuia

ptudwykonawcouu. w celu wka!1,iia brku istIuieuII wobec udu podstaw wykluczenia Z uit!zlałLi w

PSePoWauI1u zarnłecił inhirnuacje O tych podwykonawcach.

4. Wykonawca kiury powoluje sic na zasob innych podiunotuiw, W celu wykazaniu braku anieuiii wobec ulub

podstaw wykluczenia oraz spełnienia — w 2akresie. w jakiuui powoluje t na ich zasoby — warunków udziału

W p isi epowani LI za mi eszcza informacje o I yclu pod nulotac li.

5. iciełi \%ykontwc:L iiole_u Ii Zboihieli lub sytuicji jIOdlIliOili trzecieeo. przedstiiwuiu zołiowiaziuiie leco

li L id l]uu( O U.

6. /au1lawuajic przed udziełeiocm —zumu]lt,wueujii_ we7wie w) kouiawce. któreso oteila zostił,i n;4%yYej OCeiliOula,

tło złtseuuit w wyznuczOnymn, nie krótszynu ni, 5 dmii teuuniuuie akiualnych na dzień złozemna nastepujacycli

oswiadczeui I Iii) ułokumerut ow:

1) ()dpk z wł,icuweao rejestru łub z ce;uirlIluej ewudciie1i I inkiuniacji o dziić:tłmicu zo-podauczet. je2eli

odrebne przepky wyniaeaia wpisu tło relesiru lob ew:deuwju. w celu potwierdzenia brahu łiodsiuw dn

wykiuczcutit iii podstawie i art. 24 ust.5 pkt I ustawy P/l”

2) \ ykaz tusłut wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciąłyth rowulueż wykonywauuych

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem termillut składania olert. u eehi okres prowadzenia ul,iułałuiosci

Jest krttszy w tyto okresie. wraz z podaouern ich wmru(mscu przedmiotu, dal wykouiinua i pmułuniotow na

lecz ktotych usiusi zostały wykonane oraz zahuczeniem dowodów okreslujucych czy te usło1i zostały

wyk maile lub sij wykonywane uiale;yc ie.

I )tmwoduiui polwierdzajicymi czy usłuó zostały wykonane milczycie sa

— reFerencje batlż inne dokumenty wystawione przez podniiot, na rzecz któreeo ułostawy hyly

W\ koliywaule. a w przypadk tu świadczeń okresowych łub cuaelych st wykonywimuue.
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.IC,”tIi Z ilZ,lltIfliOIlt pr/yczyiiy (I obiektywIlylu cnaiaktcuc W\ koiiinta nic Jest W stanie ttzysktć ich
tlOI.ttit!cIlitl\L V\ktlli•I\YCl .kiiitlit O.\%itttCJCi]iC.

W przypadku SUlaticzcil OkreSOW”ycii III) ciitlycll iiadal \Y\kollYWlnyt1) c rencie bitdż inne tloknineiuy
oiwierdzajicc ich llitlc/ytt W)”kOllVWiflic powinny hyu Wydane nie wczeNititi Iii” J nlie,iice przed

tiph3 \YC1II lcriiiiilti skiatlania oleri.

3) l)okuiiicntów dotycziic ycli podnioin (rzecieco, w cclii wykazania braku istnienia wobec niezo podstaw
wykluczenia oraz sptlnitnit. W zakresie. w tkiin wykoiiawci powoitije 5t tul jeso zasoby, \yanlnkow
udiialtt XV 05ą0\Yit1iltI eieli wyk Iit\Vcil plle%a na „asobicli podiiiiottt tr/ccicIo

Jezcli \YYitOilaWc;i Il1t Sied/ihe liii) l1litICC /.tillies/.kania 1)0/i terytoriititi Rzeczypospolitej Polskiej, ntiitiasi
t!okuiiu:ntu, ° kior”tu Iaiiw.i w nk 6.!). blada liikuiaciti Itl:) dokumenty \yysl,lwt€)ile W krain. w którym na
siedziie liii) I lejsce zamiiezkanmi, j)OtX\ield/.ajace ()dR)XXiecnio, e:

Ii nie otwarto eo liku dacji ilU nie oelosźtmno imp dloci. wystawiony nic wczcsiiiej tuŻ (I IIIICS1CC% przed
tiplyweiii ternuiti kIadamtii oFert.

kicim XX knmju miejsca „anmiczb4miita ooh\ lub W kraju. w którym wykoruiwct na sedzibc lub mlticisce
zimitieszkania, nie wydaje sic dokunucntow, o których iuiowa mw)./ej, zastLptijc sic je (lOkitIllenteli)
ziwienijacyIn odpowiednio oswtadczenie wykonawcy, ze wskazaniemil osoby albo osolI upriwnioliycIi dii
ero mcprczentaci, IW) oswiiidczenie osoby, klorej doktittitiut 11:11 doiyczyc, zlozone przed nom.tm[uszeliu

lub przed oieaiieiii 5itiowyrii, ttIl1li1iatracyjoyl)l albo orriniemmi sarlulrzadim zawodoWUri) tli)

ospodrcze4o XV kCi\yy)i) ze wzrjedu lut siedzd)c tli) lt)1CjSCC ziillieszk;ilii wykonawcy 10b inejsec
zanmieszkntii tej osoby rermnn okreslony p wyzej stosuje Sit

7. Wykonawca w terinimile J dni ilu dnia zniuleszezenia liii stlone internetowej iiiImrrittcji, o kttrej monit w trI.
X(” ust 5 usiiiwy „/1”. orzekaze ł;lliuitXX ajiut!nLi Ih\yiadczcmlic II przy)lezmtose iiii )r.lktl prz)niie7aOe do
tel ;lfl)ei rrupy kapililowci, O ktorei mlo\a w iii. 21 ust. I pkt 23 llst,lw\ „LI”. Wraz ze zozenżelu
osUi:itlcłcll;a. wykonawca nuozc przedst;inic dowody, ze powiataflia J łflllYmfl \yykouiiwcI nie prowttl/i tli)
zakióceria kenkuwncj XX posLpowiniu Xl tidiielenie zinuowienij. \k iti on mtdczcnii StlliOni łtiiC/ll!k lir 4
(IX) HW!.

X. W zakozsie nie urtutIliwillymll SIW/, /;isIOsowaulie maja przepisy rozporzitlzenia Mimiistr;i Rozwoju z dnia
26 lipca 2.01 I. W SpraWie rodzijon itokuriucitów, jakich milo/e zadać z:llu)aw!tjIiey od wykometwcy w
postepowaniu o udzielenie zilm wierna (l)z. U. z 201<, r., poz 112(i).

Q. iczeli wykonawca nie zlozy oswimdczeń, o których mowa w rozdz. VI. I . miii iejszcj SIW!.. oswntdczcn lub
dokunmentow potwicnizijacych okoliczniusci, o których lnowi XX art. 25 ust. I ustawy IVI”, litu innych
dI”ktIlllcntó\y niezl)C(lnycłi ib przeprowItIzcIlit postepowallil, oswilclczclIit Itilu (ioktllllent3 sa m)lekOIi)llIe(l]e,
zlwlcrija bIedy lub budzi wskazane umyci z.mtuitwlIiiccso X”zilpIi\yocl. zaiiutwimjicy wc/nie do cl)
zlo,.cmna. uzitpelnieitia, poprlXyiet.t u Icrmmuttlme pr/cł iel”ie wkizaiuXi)u. chyba Je hEmu ich „lozcuia okina
XX\kOlttXXC\ podlertkihy odrzucentu albo konieczne hyMn uoicXiazlticltie pottpowait;a.

VII. Informacje u sposobie porozumiewania si Z;inllIwi:ljcco Z Wykon;iwcani oraz przckitz3w;Inia
oswimtdczcn i dokumentów. także wskazanie tisoti lqulaw nionyctu do porozumiew;Ini:i sic
z Wykonawemimuti.

Ws,elkie zawiadiurnieni;t, t)swiadczeluia, wnioski oraz intornlItcjc !ailuawia1icy oraz Wykonawcy nuogi
przekazywać piscnimtie, kiksem lub diora elektroniczna, za wyjat kiciu olcrty oraz uniowy dla których
dopuszczalna jest lontu piscmnili.Jedmt(uczeistiic Zilmawlijicy przypOili li, że zLotkuje z 11 ust. 4
Rozporzidzcnia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzijow tlokuincatów jakich noże
z;tcl,tć ztnlitwiajat\ C...) oswiadcictiia i clokitntcnty wynileiwnie XV rozdziale VI niniejszej SIW! (również
W przyp;ttlk u ich „h)żcnia XV wyniku we/.wtniu o którym tuluw 1 XV art. 26 ust.. ustawy PZP) noi być
pt)witdczai)e za zeotl iltuć Z oryrtmuiienu W orm w ISCIi1liU Ul) W lornuje clektronicmej

2. \Y knrespondcncj kierowanej do !ilnliuwiajiiccgo Wykotitwc;t winien posłuriwać sic nutnercmlu sprawy
okmchlomuyln w 51 Wł..

3. !ztwiadoml)ieiltL oswttdizenii. wnoski oraz miuflurmnacje przekazywane pr/cł Wykonawcc pisemlinie winny
twe składane ni adres: Stec I hidawcza Łnkasiewicz—lnstylut Wiok icnnictwa, mul. Buyeziński 5/J 5, 92—łoi
J od, Zimnówienia Publiczne.

4. ławiadornien ia, owiadc,.enia, wnioski oraz in !brmnacjc przekazywane przez Wykonawc drogą
elekuroniczmua winny być kierowane na adres: zmul ueui kyIotiijij „ a kuksem nil nr (42) 61 Ó3 190.
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• \ks,elkie y,\yiadoinieIliz,‚ 0\Yia1.IC7Cl1ia. \YII1OSL1 Ola!, Iliturlihieje iiizekataiie ZJ miiiuc;i kiksu lub

\y lorniie eIekiioiiiezne \yyI]1lj: na żad tnie każdei Ze stron, iIieZWlOCZI1eLt) pot\yIerdiC111a taktu ich
li izyiiia I I

6. Wykonawca I])OZC zwrńci SIC 111.) biii IWIIjCCŁ() O wylaśnienie treści SIW!.

7. kich wniosek o wyjaiiienie treści SIW! wplyiiie CIII ZaI)1awiajaceLO nie 1OZIIICJ iii do końca dnia,

w kłoryin uplyw;i polowa lerlIllilLI skbdaiiia olcrt, Zaiiiiwiaiacy udzieli wyjasilicil iiicjwluez,iie. jednak nie

lii im 2 diii przed iiplyweni terminu skl;id;,n,a Otell Jezeli wniosek o Wypsriie!IIe lreei SIW!

wpi yl)IC Llplyw W leniu III, 1) ktOI\”n) flk)Wl )0wy/J IIi[) LIŁ)IYiŹy tidzieloiiycli wyl;lsnIea. 1111h1\yhIpWy

114)/C LidzicIt w asaieii illio IHlZOiLIwt wiiosek bez rI)/p4)/Iil)lia. /.;Iil 1W/tilC\ /ali1itci wyrililen I „ta

strunie iiItcInCLe\j, na ktoiuj LldostepiI;oIu() SIW!.

X. Pnzedli.i2ciye Ler:lIiillI tkladaiuia i,le:t nic YpIy\Ya hi bicz leonInu skladani:i wiiioikii. o którym iiiO\yii W

rozdz. YII. 6 fl:Il;eJsZtj SIW!.
1) rnzldkLl rozbiezaoci ponuiudzy iresuia niiiś.js.;”cj SITIYZ. i IreKc.”. udzielonych (L4)Lfl% ied//. jako

ubow iczillaca milczy puyia Iresu pisni;i zawierliacezo )()ZIlItjSZC osw :idczcnie Znhiiwill;Ieczo.

I 1). 7;imawajacy nit )rzcw!due zwolania zebrania Wykonawców.

II Osobami uprawnio iyim przez Liii iwiaiaceo do I)Ł)iI)LLiii)iewaliia sic \V\ konaw cmli

— MaI.wizat.L Piotrowska, Michal kulakowski

\„Il I. \\„yill;IĘ;li]iml (iutycilice w:idiiiiii.
\Ą7 iiinlejszs Iii posieIio\yaiiiu Zalula\\ia)acy nie \YyiIiii_t wllicsieiiiii \YidiUhil.

I X. Term iii związaii iii olert:1.

- W ykonawca bedzie zwia/any uterta przez okres 3(1 iliui Bie jeiiuii,uti zwiazaniil oknu iozpuczyiui SiC wraz

z iiplyweiii leriniliLi skk,daiihl otcrk (ait. 35 ust 5 usciwy I”/_I”).

2. Wykonawca 111(1/i piJedlliZ\u termin zwuuizan[:i oleila. liii czas niezbeliny ib z;lwuireiui (liliowy,
zunod;ielnie Lii) lii wniosek taiui wialileeco, Z Iyin, że łuiinuiwi;ijuiey iituze lIko litĄ CI) iliijIili)IU ha tliui

i1n/et cp?\-welil terlimali /w ii)7lii,i uata zwrćcw SiC do Wykom,wctjw O %\ zizeirc izody ci przecIlcżeuie

ecu terminu (I u,”llaczuliy śmk res nie dIuz;y jednak niż (iG dni

I. Odmowa \y%ra.eniui zcod ima przedkiżenie ierm lilii zwc./IIlii ulena nEc powoduje ulruliy wid un,.

1. I „rzed Iużeiiie CII)] OLI Zw I/uwia oteila jest tbupuszczuiliie tylko z jednoczesnym predluzen cm okreu

ważliosci \yadiu!it IH1ŁĘ cieli nie jest to iuo/liwie, Z wniesieniem floweat) wuidiLilul n:, przeillużony okres

iw iaz.tllhi olei—Li. JeA.Ii piyedluzenie terilliliu zwi:izIllia ulena tlnkoiiyw;IIie jest no wyborze OIL-rly

najkor.”ystniujszej. OhO\yuIżiek \yllue\ie)1!a 110w-Cel %iIIIIUJ)i lub e/L) pnzedluzenia dotyczy edylne

\k ykoiiayey. kioieco o:erlui Z()slIl,i i.yybraiiajuiko Iitkonzysrulelszui

X. Opis sposobu przy4ot()wywaltia olcrt.

I. Oferta iitisi jawienie lliste]1thjace oxwiadczenuui i dokumenty:

I ) wypelli ony formularz ofertowy sporzuidzony z wykorzystait cmii wzoru siutinuw acecu Zalącznik nr I
uIu SIW!, zawelaIztc W stzeeóInoSci: wskazanie uterowane.Lu przeLllunotu zallluwienia, łacina eeiue

otenowa brutto, zohowla2anie dolyezace terlilinu reali/auli zuIltIowielima, warunkow płatimiei,

akceptacje wszystkich postanowien 81W! i wzorti umowy bez, łastrze/elca takie inionnace klóru,

cześć zaiiuówieni Wykonawca zLn]ierza powiel zyi podwykonawcy;

2) oświadczenie m> spelnielmili warunków udziału w posIpowmu — Załącznik nr 2

1) uświadczenie o braku, podstaw (10 wykluczenia Załącznik nr 3

4) peliiotnocnietwo cło reprezeillowania wykonawcy. u ile olerle skIaduL pelnolnwnik

5) zobuwanuiue podmiotu trzccieo jeżeli wykonawca pole-u fu zasobach lub sy(uat ji podmiot ti

lrzeciee,m

2. ()lerta ansi być millisanul wjezykui polskim, na )iiiL5”Ilie (tul pisania. komputerze lub „nita trwała i czyIeInI

iecliiiika (Wil/ plidpIsallut przez cuscibe(y) upo)wa;nIolta (IŁ) repre,entowuinia Wykonawcy tui zcwniur,

i „:ciacio)lia zobuwiuizan w wysokości odpowiadajacc1 cenIe ulerty.

3. W przypadku podpisuiuia i,teiiy uraz puświadczeiuci ii /5I)dfOSC z oryemaicni kopii Llukiiiueuutow przez

osoby niewymienlona w ulokuiiuieneie rejesuracyinym (ewidencyjnym) Wykonawcy, ualeiy do oleiy

dolaeu-yc stosowne pcliuuiuocuiwlwo w oryci ule lub koni poswiadczonej nouuirialnie.
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4. I)oktiinenty slWiflltIZOlle W e/yktl obcym i kladaiw wrai. Z tltiiiiaczenieiii ilu u/yk polski.
5. Wykonawca nut prawo ilttyyc tylko jc(liui oteric. Zlti/eliie \yickZC licłb\” oleri s(1OWO(ltie odijiiceiiie

ws/ytk ich oteri ZlOZOil3”cll rzez (I neto kk ykoiiiwcc.
(I. Ireć ziożoiitj oferty iiitisi oclpowiadac treści SIWZ.
7. )otIiC%ie %/SLCIIie iOS7.(\” LU”IitZI%t Z piŁYtlttPYatliLii1 1 /OJCIIICI1% 4%(rty.

S. Zaleca ie. iby kazdu /.iiiiii1ii str011:1 okriy byki pitilti iierowawt koleinymi iitillleiaflhi. 1 c;iIi (t jena \y:at Z
uil.icziiik:inii I)YI:I \y ti\\”:ily %11050t) ze .O!Xi policzona (IiI). Zhilltk)Walla. Zu/Ytii LtiliCillOZli\YiajtiC j

s;tiliolsiiia koiiiplet:icic). ola! z:iwierii,i spH trc.ci.

). l”npr.I\yki liii) hulany (rowitiez przy ti/yciLl koiekior:i) W oferca. Powinny bć p:ir:ilowioc wlisiiorccziiie
tizeZ osobe 1 (I lunfaca olerie.

IQ Ok ft n tli.iy /kw\ L W I lillknlttt I koffl (L W HI d/ibiL / lin lWi tj iLt O I 0/ii ILOW II. \V ii i5Lcpu iLV
sp(l5(llE

Sieć ltadttwcza I Utisiew”ic/ Instytut kk lokicnuncini, nI. Rrzcziiiski 5/15. 92—I 1)3 I ódz
oraz op (u%oiui il;upicil1.

IsItia tntiispor(ow:t iewntrzn:i lut terenie c:iIeo kraju”

Z dopiskiem: „„tiie titwienic przed iliticiu 3.01.2029 r. di, godz. 1 1.00”

opairzyć WIZWa ilokkitliiyiii adresem Wykonawcy.

I I. Zam:iwiitjacy iuloiintije it zcxInie z:iii. 8 w ZW Z aut. 96 u(. 3 ostawy U7P otriy kkidauie w
p(hteIl(1W:tullti O 7tiilOWieuuie piihl:ciiic sa jawne i podlez:iii tiduiiepii:etiitu al chwili cli otwarcia. z
\yyj:iukiem intorni:icli sLIuiOWiacycil I,i,enhilicc prZc(lsicl)ioitwa U i!!tliTUcitIti Ihi.iWy Z dnia Ilu kw:eiiiu,i

1)1); r. O /wiulc/ailiu ulieuc/cUc koiikuieuicji (I)z. U z 2005 r. N: 53. p 1505 z ptu/uu. 711.). HI
W\ kUuiit\%ca U iernunie skiadania ofert yaHrzeJ. ze nie nioea ulic hyc utlostepiutine i ednoczeit:e
yykiz:ti iż zasiujc/oile nt nii:icje st:inowi:i t:iieiuiucc przediehiurtw:i.

12. 7;ii;i\yiajacy „:ileca, aby intornt:icje ins(lZe/OllL, laki” t:Iielliulica przc(LiehitlrSI\Ya byly przey. Wykouiawce
„lozme \y oddi:elnei wewnetr/iłej kopercie z ()/nakow:iiiieln „iajenuutica pricdsyhorstwu, ul) spiyte
(zzyte) iHldzielitie od pozost;ilyclt, :iwuiych eleineiitów oteruy. Drak jednozaaczoei.o wskazania, które
iuultiiiiiacje st;Iliit\yla taciuiiiite piZe(IsiehiOrshya oziuiicz:Ic hcdiie, ze ysi.eIkie osyi:idczenia
/15w iadczenia skltd:ioe w iakc ic ni iicjs/ee(i posteptuwtinia Sa jawne hej ZaStlje/eii

15. /iIir/ezcllie intiurniacic kiorc nie siailin% lit i:kjeIlinicy priedsiebiorsiwa W rozumieniu ustawy (1 zwalczaniu
:uueuc/ciwcj kolikurei1cji bcdzie iraktowiinc ako bezskuiecznc I sktitkow:ic hedźic zeodutie / uchwała SN /
20 p:izdziernik:: 2005 (yii. III (71” 71”05) ich odiauiieiiiciii.

(4. Zauuuwi.iiicy in iiwinuje, te W przypadku k ody wykoiuiw ci oir”yma nil niec, wezwanie w trybie art. 91)
usi;Iwy IyP, 1 „Iozone pr/ch niego wy:Isiiieni:i i.lub iltiwo iy stanowie beJa i;t;ciuuilice przetRibiorstwa
tOZIJillieilitI ust;iwy t) zwalczaniu nieticzciwej konkuiencii Wykonawcy hedzie przysiugiwalo prawo
zasIr/cciuuiL cli jako tiiieinnuci pr/edsebiorstwa. l”rzediiiitu(owe zastrzeżcuuje zwnawiajacy U/iii! za
skuteczne wyl:iczuuie w sytuacji kiedy Wykonawca oprocz saliwto zasirze/.cnla, ednoczetoiie wykaże, iz
((aule itL rmace startowi;t titjcitinice przedsicbiśitstwa.

15. Wykonawca uuioze wmow;ud,ic ziiiany. poprawki. iitudytikacie uzupcluiicnia do zlożoilej Oferty pOi]

warunkiem, że !arnawiajauy otrźyma pisenhule z;twiadomicnic O uprow:udzeiiiu /ilhiiili al/ell iermmclul
kIadanua 01cr! t”owiiidoriiicnie o wprowadzeniu /mi:i:i iJ1UH tflc ziliżone wL tikci s:tiuiyclt ziisiud. jak
sk)adana oleria ij. w kopcnie odpoUiediilo o/nakow;ilhci napisem /MIANA . koperty oiiiiictoiie

I A NA” yiusiana otw:irie pr/y om truflo oterly Wykonawcy, który wpn)wadzil /mitny i po
stU enizeujiu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaw! dokuczone do otciiy.

16. Wykonawca ml! prawo pr/cd upływem ferm nut sk ł:idaiiia otul wycofać sic Z postepowania popi/cz
ito,eoie pisenuiieo powiadomienia. wcdnt tych samych zasad jak wprowad/;iulie iniiitii i poprawek z
rl:ipi.seun iia kopcicie WY ( Ol ANI I .„. Koperty ozn;ikowane W ten sposób bccla OfWicr;ii,e wpucnys/ci

kolcinoścu po potwierdzeniu poprawnosri pustcp(uwiunia \-yykon:iwcy uraź /todnoscm Ze żtożoiiynii

oIcri:uun L Koperty ofert wycofywanych ulic łieda ohieraule.
17. I Xi pi7eliczclhit uia PLN wartusci wskitiiiiej w cloktniieniaen zmozouiych lit potwerdzenie spelni:ini:u

warunków udtijlu w poslepowiun lo wyrazouie w wtlul:ic li innych niż PLN, /.amilwiajacy przyjnue średn
kurs puhl kowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczyciiI pos[cpowania.

1%. OIbla, klóret treść nie budzie odpowiadać treści S IW!, Z zaslrze2enieuu to. 87 ust .2 pkt 3 ustawy PZl”
zostanie (udrziucolla (art. 89 ust. I pkt 2 ustawy 171”). Wszelkie itiejilsulOści i obiekcje dutycz:!ce treci
zapisow w SIW/ należy zateiui wyjasmnc z /amawua;acynl pizcd terunineni składania ofert w trybie
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)r/e\yidylaiiyiii XV roJli/lale VII IiIluujztj „IW/.. „rzepisy ListiWy PZl” ue przewiduJ;! IIeUOejiCi

\.k;irLiI,ko\y tidziuleii;;i z;iIlu,\yiclu;;l kk” Lyiii ZH1)is( kY liojektLi kultoWy, po terminie otwarcia oiert.

Xl. Nliyjscc I teriuuiuu skI;iclnuui;i I otw;irci:u ofert.

)!erlu należy ylo;yć \y SICtI/lilit /aIui:,wl;wIceol: iy Sieci B:ud:iwczcj I iuknsicwicz — Instytut WI6 kitnnictw:i

I. ni. Brzc,ińska 5/15, 92—103 LÓtIŻ. sekretariat I pietro. w terminie do dnia 3.01.2020 r. odz. 10:00.

2. I )ccytiLlj;mce „iuaezeuiie mILI oeeuiy zaclumn\;IIIl Leminiiiu skl;ud;uiya uILrL un dala oLtzli;i wplywmi i)leriy Lb

!;iIiIawI;mj;mcuL”o, ;i ule dzm;m jc wyslaiii;i pizcylk;m poc/Low czy kurierska.

3. Ole Ii zloyoii;i P°” LCiiii!Iuit \ysk;mz;imi3 Iii W rozdz. XI. I niniejszej SIWZ ŹO)sLiiiiC ZWl”tiCOliH z”titIiiie Z

zas;iduiuii okieslonyuni W art. 84 tmt. 2 ustawy I”ZI”

4. Otwarcie olcrt nasi;ipi W siedzibie Z;iuiawi;mjaceeo W tlitiui 3.01.2020 r. o odzinie 11.00.

5. Oh;ircie ofert jest luno.

6. Pomicz;,. otWarcia (lIcu Z;uinuwiajqcy odci.yia MlOllilicjC, (1 kttllVtIl I)I()WI XV tuL. 86 ust. 4 ust;Iw\ PZl”.

7. NiezwJi,czne ilu OIW;JuiLl otul z;lmU;uwi;il;lcy z;Iiliiesci lut siioiiie

kk 1ithIt:i, imlurmuacjt OiO)i\cł;ice.

3 3VOl\. juk; z,m!Il!cI /i przc iaczyu liii sjiIi;uwa)walu;c z.miunuicfli;i:

J I joli oraz ;t(;retmw wy koiu;twców. którzy / oz\ li Olcity W It rui ue:

c) ceny. Ieiiuiuiu wykumi;,ui;, z:iimióumeuii;u. t,krcu :war;lucji i u;truiukon pIaiiimtci ł:iuHwcIi w olerl;iu I.

XII. Opis sposobu oiulici;tuiia ceuuy.

Wyktmnaw”c;t określa ccnc realizacji zamówienim poprzez wsk:mzanic Xv Iornuil;irzu olcrtowyni

spoizidzoin 111 kVL WzIEŁI st;tnowiaccs;o Z;uIjczniki nr I tici SIWZ lwziiej ceny olcrtoWcj bruito za

re;uiizmcju przedmiotu ł;umoW;ciii;i.

2. Cena oleiły jcst sLuiWm iloczynów \y;urtoci jednostkowej neUm” edoeco kiloincuia lub jednej otnlziny,

pciuiimiu,.onycli przez )Izc\yidyw;lnc losem lrzu”jccli;uulycl kilcinuctrdu Jeb codziui powwkszon;t O

VAt.

3. lIte/III cclu;l olcociwn brutio nu,i uwzalcdnj;uu wsz\sikic kosiły zwi;mznue / rcali,auj;t przedmiotu

„.llIumky:erIiZI /:„titlIlIt i. opisiułi pr/t0110lL z;tluut”Wiclu;;: oraz kk/Olein tuIiiL)XVy OKrelOliyul w ilmiuiszci

I\k 7.

4. etn” ciszm być: podarte i ylictnmc w „;kr,ic fe; iu di dwóch ml cHc o przecimko (z;i%td;t za<mkr;melei; ma

Jionzej 5 italezy koucówke poili ifl;lu, laWy/uj I rt)wuc 1 ULIc/y z;mcikrao lic W soru).

5. ( una otcuty wmmln;I byu wyr;izona w złotych polskich (PLN). ic,cli ccnI zostaluic podana w walucie m”lice) Lo

7;tni;iwiaj;tcy XV celu oceny „luflnic oleny olokomi jej przeliczenia im PLN acdle srcdiiieco kursu NIW na

d,ieui ol w;mrcia alert.

6, je,eI w pOStcpoWiIfliLl „lożoiui bedie oferta, której \yyhor prtiw;idymlhy cło powstania u zauil;lWi;Ij;ceuO

obowi;tzkti pod;ttkoweto iuoolnie z przuJims:lllil O podatku od IOW;troW i usłuc, „Iunh;Lwi;ijncy w celu tiueiuy

Jakiej tllcrIV doliczy do przedsl:iwiomuuj XV niej ceny podatek od itiwin,w i tmsh bui,ry uni;ulhy obowwt”k

iowl:czyu zoLliiic Z tym przepitni. W lakmiiu przypadku Wykoiuawua ski:md;j;tu oicrtc. jc\L /obIicokk;iliy

]Mi;luI(lrlmiow;Lc faiiIaWl;l:iiceUo. ŻC \k”Iiur iuuo ulen betlzmu pro:idiić (10 OIW t;un;;L uJ zanl;Lw iljaceuO

iibtiwi;uikti 1N,d;m;kXytco. kyt;Lltmjac fl;Lzwe rodzaj towaru. karesu lI sL:iwa budzie pro\y;ldzil do jcuo

p0kyI11ll. oraz wskizuj;!e ich wartosu hez kwoLy pcidamku.

XIII. Opis kryteriów, którymi zaInawiaj;icy będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaiticnu

wa tych kryteriów 181)0801)11 oceny ofert.

- Za oterte najkorzystu iejsz;t zostanie tPn;llia olerla zawicraj;wa najkorzystniejszy bilans punktów

w kryteriach:

- (cna (Ci.)- 60

— run ki pIat no”ci ((„)— ID

- „lermin realiz;uci m,Iuj (C,)- 3(1
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2. ( )pis kryieriow oceny uleny.
l)o kazdeo z kryteriów zstala przypsiui wait okreloui udzialem prCeiito\yyIiI.

/.%lnHlwiljaey liedzie oceiiial elementy oicrty odpo\y Idajace kryteriom, przy czym każde kryterium

pndleumc budzie ocenie punktowej opartej opoili/ej podane zasady przyznawania punktów.

Oeó!na ocerum okrty hedzie sumą piiiiktów uzysk:iIlyull 7:1 p()szczeŁ:óIlle kryteria.

K = C + C1,

„pos9l) iikreslenii ceny:

(„cii — 90 „X

Z;lrIIaly::ij:icy „. \%:/\:„[j( Itirijitikirzy Olartow\el1 przypIl c war(ii.ć ii;ilIi:zz.i („ NN” (ilertV jako c. dii
(tiI. lii,iiit 0.!rtY.
Piniktauja za ceiK otcfly ti.1 ilana jest w pOsOh) il:itepLiie\.

C
x!OOpIttxóO”n

C
„dzie C cena

(„„ il:tJ1iiZ\/:i cciii

cena olćr(y lii:dant”

B. %%;irnnki plitno%cI — 10 „i. llLlhi litIilktC)lile V nateptIiiic sroOtY

— !ipIia V ltriiniie 50 (liii tid datV wutawie:lia i,iktiiry lUt) pkt
— „aplmt;; a terillillic 45 — 59dm oil (10% \\Vi.IUai1iil Iaktur\ 5t) pkt

— zatilata w tcriiiiiiie itl—44 ((ni od Wity wystmwlciiiil l,iktuiy O pkt

(lli/otiiii („U II” (i/nic 110171 fin/ac Lo,i/i””ini” t”I”fliiii ji/zIlIcizt” Ifi. JO dii II tui” p1”; edzia! iip.i !-10 diw

iIIISC ptl itków x 10%

C. [ermin rcaliz;icji usIui C, —30 „X budzie ;itink(owany W nastepujacy sposób:
l”od”ii,iwienie samochodu do załadunku do J4iudzni od zloszeni:i usitici przez Liiuawiajaeeo

100 1ikt
(„udstawiem1ie samochodu do zitladunku od 24 do 48 wxlzin od zIostenia usluei przez Liui:lwi:ipeeĘo
—(1 pkt

= ilość pitii któw x 30%

Punktacja przyznawana ofeiloin W poszczeŁolmnuh kryteriach bodzie liczona z dokI dnoc:a dn dwoeb
ii iejsc po przecinku. Najwyzsz;t liczba pulikióV W W Ele!)” mnijkorz si njejsza uleno.

4. Z. intiwiajacy udzieli zainowicnia Wykonawcy, ki oreco olerta odpowiadać będzie wszyst k ni wym;ii;nnoiii

przedsiawzonym w uot;iwie Pil”, orm”z w SIW/ i zostanie oceniona jako nikoryystnieisza w „parciu

o podane kryteria wyboru.

5. Jizeli nic hecuje można wybrać najkorzystniejszej uleny Z IJW;iu i iti to, że (Iwie bib wiceej olert przechsl:mwi
Saiii bililIs ceny I iilliyeli kiyleriow oeeiiy oleil. /;iinawhijacy sporod tytli ulen clokon;m wyboru olcrt)

z napnz,sy:i cena .jezeli z()slafl:i ziozone Oteiy o tak id samej cenie. Ziimnawiajacy We/V je wykoitaueow

którzy „luzyli te uleny. do zlozenia W (ernlulie okreioiiy;n przez /IllnawO;iacCaO okn ((Od itkowych.

XIV. Inforniacje o f,,rrnalnościacli. jakie poiyinuy być dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
iifli(i%YY spfliwie zaniowicnia plIbliC7Ile(i.

Osoby reprezentulaec Wykonawuc przy )Odpi\yWliliU umowy IlOWi flfl” 1iosiadać ze sOI)ii (Iokuineilty

potwiurdz:ipice jeli uinouoyaitie do podpisanii umowy, o ile umocowanie to ue budzie wynikać
z dokumentów zahaczonych do olerty.

2. W przypadku wyboru oleny zlożonej przez Wykonawców wspolilic uhieeajaeyell ii O udzielenie
!;tmowienia /:iiiiawiajaey noże ż:idac przed /:iw;ircieiil tirnlflyy przedstawienia umowy reeuliijaeei

wspiłpniue tych Wykonawców. Linowa tak:m wimlii:i nkresl;uć strony umowy. cel (IzialIlIlla, sposub
wspildiiahanim. zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nieb, solidarna otlntiwiedziahimose „za
wykonanie zainowierua, oznaczenie czasu Irwauma koiisorujuin (obcjmmiujacego okres realizacji przedmiotu

z:iimi(mwienit. iwarancji I rckonmm), wykluczenie maiżliwosuj wypowiedzenia unmowy konsorcjum Iii/cz
któreaukolwick Z jego czhonków (10 czasu wykonania zamówienia.
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/j\\:._.i(. tiiiio\\\ iiat;ipi \ \;t,rti

XY. %Yyiini;iiii:i (101ycz4Ce z;il)Lzj)ieczeiIi;i inhIczyicĘn %yyk(”IuhIIiO unIo%yy.

Laiitawiajacy lic wyiilaut wulesielila /iIe/picc/eIiia ii;tle y(cLs) \Yyk0iUiIiii LIrIiu\y_y.

XVI. Istotne tila %iii,it ptislaiiiiwienia. które z Nitlili! W1)rO%yidZIlli thi Irtci z:iwieraliej LInIOWY W sprawie
ZaitilIllieili JiiIl)liCLiItŁti, onIiie iyariinki Iiiilt)WV albo wzór iifliowy. jw_eli Z;iinawiapicy W”YiilaĘ;i
od Wykon;iwcy. :ik z;iwarl z ililli IIIIIOWC U 811ianie tinto yienia piIhIiczIteĘcJ na t:ikicli w;iritnk;icli.

Wzoi titiioy, stanowi Załacznik nr 6 do SIWZ.

XYII. l”(ILICŹCflIC O ŚrOttIUtcIi ochrony prawnej.

ka,Jentti „ykttittWc\ I (.tkLC ilincitIu D d!Uiotcw L. ;c(i ma lub nuć intcrcs w uzyskaniu tI;iites”o
zillfló\kiCiii;i oraz pt)11i1151 Iti1” I1ILIZC )OiiiCst s?I{OdC W wynikti iiirjNzciu;i przcz.n\y:ajaccso „rzeajsow
tlSta\Vy U”l 1”\5ii:1ij;! iotlZi ocirt)ii prm\y:Icj p:7eyo;:iaiie \\ (LUilc \„l 1i:Ly IVP jik tla Ilos(cpn\yii
ponu_el kwoty OkreuOih:j W plzepjsIcI WykO,i,iW”e?ycIi Wydanych ta „iidsoawe art. i ust. $ (bliw\ hi_R

2. roćk ocitroin praW net wobec oIoze:iia O ziiió iCn!t: az I\k L 0I7(tl:Ua R,wiiiCł Or:anitiqt”in

\yI)isanyn lisic, o ktorcj ilona w art. bi „ki 5 ustawy „LI”.

XVIII. Klauzula iitlormacyjiia tIo(yczica przelwirzanhi danych osobowych

Źodnie z art. 3 ust. I i I rozporźadzcnia Rmrlaiiieiitu tiiopejskieu.o i Rady ((JR) 1016, 67Q z dnia 27
kwietnia 201 (i L. W araW L ochrony tisol, Uzycznychi wzw iizku z przelwarzakem ilaincil osoht”n3cli W

prawe wobdaect” irupływn takich danyci oraz uchylenia dyrektywy 95 lo WI (ooiiie

rozpt”rzadzenie O ociutinie claiiych ) (Dz. (Jr,. Ul: t_ I I z 0405.20 lo. str. I L duilci ..ROXY, nhrinujc. ze:

1) u,drninisirilorciu l”asti i”:in:i d:uiyeli osobowych jest Sieć Had;iwcia 1_ukisiewez — Iiisiytut
W lókieon ictwa z siedziba \Y Lodu, ul. Irzezińska 5/l S

2) kontaktu inspektorem (wIiiony danych jest iiiozliwy pod adresem iod(;w.IuidzpI
) Piiiiil”aii;i dane osobowe przetwarzane heda na podstawie art. 6 ust. I lit. b) c) ROl)() w Celt

/wia/aR) iii Y I ostepowanieili O tidzielen ic „aniówien ja pubhiczneso FI LI”236—3$/ I
lub w zwiazku L nrawiiic uzasadnio:iyin i tereseni idrnini%irawra na podstawie art. h tit, I lit. 1):

4) odbioreaiii „ani h”tna danych osoboiwych hetla osoby lub podmioty któnri utIosiepiiona zosimilie

olokuntenticji. postupowaitia w oparciu O art. $ oraz at. 96 ust. S ust-iwy z dnia 2 stycznia 2004
„niwo zilmtlwiun publicznych Dz. L. z 2017 r. poz. 1570 i 2015).

S) Pani Rwa dane osobowe bed;m przcchowwane, zodnie Z tri. 97 usi tisl;mwy I”zp. pr/cz ukres 4 Jat od
dnia zakonczeti in postcpowari ni O udzielenie zaliiowieii,a, a jeżeli cz is trwania uiiiowy przekriezii 4
lIla, okres przechowywania ohej twje cały czas trwuitia umowy bib w oparciu o prim\Yiik uzasadni my

interes adtniiustratoni.

ti) Oln)\yia/ek podania iiiźcz Ihuiia/l”ztiia d:tnycli osobowych bezporedino „ani.l”ana k”tyczaeyclt ni
WYnItiS Icni U\taWOWyIII tmkresliittyiii W priephtChi usi iwy I”ą”. Lwtazimnylii L tithztuikni w pOstCIxiwatlIti
o udzielenie zaimnyiunma puhi c/neEo: konsek cni je n:epodanma okresionych, danych wyn ikaja /

tisiawy łzo:

7) w odniesieniu do Paoi/l”ana danych osobtiwyułi decyzje nic hLda podcoiiouine wsposob
zitutornatwowaity. .slt,soiw;mnic do art. 22 ROI )O;

X) posiada Pani:l”an:

ta podstawie art. 15 ROPO prawo tIosIint tło danych osobowych h”ani/Riiia tlotyczacych:
— na p )d i iw e art. I 6 R( )I ) ( ) prawo do S rostowa ni a I „ani/I „aut danych osobt iychi;
— na podsuwietri. 18 KODO prawo zadania od adnirnisirau ra (ąraille?enia prietwtrzania danych
osobowych z nhtrzeżenient przypadków o których irtowa w art. 18 List. 2 KODO:

1.0



prayo do wuieLtI1uI skargi do I ezesa tJl1edu ()eliroiiy I)anycli Osohowyeh, Ld\ Li/Ilu Raili „un, te

pizetwurzanie danych osohowyeli Rani kinu tloiycz:icych llirlIsła przepisy (01)0:

2. Jednoczeiiic Sieć Iśadaweza Iwkasiewicz — Inąytnt Wlokieniiietwa przypoiiiina o cbżcym na I”ani/I”aiiu

obo\yi;I,ktl iiiIorniacynyiii wynikajucym „ un. 14 R0I)( ) wygledein osóh lirycznych, których dane

prtekaziic tost;iii \Y z\YiałkIl Z pro\Y;idzonyIIl postepowiniciu i które Zalmiwiajic)

ptiiediiit. pozyski od \%\koll;i\ycy hioriceLO tidziil \V IlostepOwil tŁ chl\hI te iiii zasttP,O\yIllie CO IltJIll!IICJ

LĘlIR) J yl;icien. O których lilowa W art. II ti,t S R0I)0.

xviii. I kt;, ii I;!czll ików.

Wyiuicioiie niżej zaliczniki stillowit integlillIl c/esc Specyhkaci Istotnych Warunków Zamówienia

7ilacznik itr I — Wzór tórmularza ofrty
2. Zalicznik nr — \\ zói oswitticzeiiti O spelnitniti warunkow tidzialti W pOsiepowinin

3 !tI;iezijik ii3 — Wzor oswiidcze,iia o braku podstaw do \yyLIucrtnlIa

4. 7.ihicniik nr 4 — mini m;luJe na temat grupy kipililowei
S. /.O:ie;”tik nr S — Wykaz tykon:inych usłu;

t.,.ti:ctiiik ir O — i”n1ekt uii,tiy.

SIEĆ RADĄWGZA ŁUKASEW1CZ

L
I,sOI)l pl!}t()tO%uiCi SpCCYIILWIL Kien4nik Zui;iwiij,ceeo
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ł”iccz ( )I.rcnI;i

OFI•:R”IA

Zlaczaa III I 110 .i\Y! kl ZP23ti.3S; W

zlo.?oii;i W poStcpoWaIliLI 1) tidi;clen:e /.HI11)\VZL”ilid w rybie 1iZCLiIUŁLI flico:railIc7oi1CAo U WdrI(bc

nicprzekniu.”.ajactj \yyrażona \Y IIOiycII rÓ%”l1o\yarloci k\Ylil ()kl”e\ll)IIyCII na podsi.iyic art. Ii ust. 8 ustawy VI”

iii I)luę transportcnyitzeiyiiętrziiii nii terenie C:lłcĘo kraju

Naziya i adres oferenta:

I)” ;iku: ip trI c—i1);iI
Z:IIII:IWi:Ij1iCy: Sieć Hadawcia L[Ikl..Cwic7 Instytut \\ ukiciinictwa. ni. łtric.”;isk,c 5/15. Y2—103 oda.
I. ()t,nic.”,:iy LIiLlac tlai1.i10rI11\\a !c\y,lctrz:la 11.1 tercitic ctI:_o kraju za ccIc:

iflt()ck0: bi

hItIOWlIOSCI 7 bil).

haI)tc.cIIoti Ii hilI0Wflh).ci 4 h)l)y

5111110cl5)lI 1) hllk)\4n0Sc.I 1,5 c.city

I Io,c
pracy idywanych

kin Itl1) eIIdZ III

2. Tenuta wykow” na: 12 uiieity

3, Otbrijeniy IIa”\lcpuptcc \yarultki ł1IdlI)Uc[ : dni od tkcty wYMiIWItflia hiktuiy

4. Oferujemy pud lawiemlic saiancho(łu (10 „„iktdunku tła todziii od łrInsŁL”IłIm LHIliri pile!

fliiuawiaiacco

5. ()wimdc,ant/y, że „:mai trawny! nic 1:111 Iicrzainy powict/yC realizacje mttcpujacyełi C/CSCI / itlOWtCi%t,%

podwykonaweoiii (nh”potr:r [„nr ski””ŚIić)

I
is uzści IL, ktora Wykonawca zatn ielzarNilzwa poc.łwykonawcy

29w/yćckłreal uncji pr!L”q)odwykoluIwc —.

. I - .
-.

_-hi

III Z 1,

(zesa\y U

II] ( )S t ko ty: t

netto kin lut)PT.
L

.1.

I
P”7Y rUlJWUUC (Ha wsźyik:ei

sam oe1 mW „w w tJ eanoc od
potrzeb

Stawki Wit ć
całkowita

U brutto
(zi)

60000 krn

25 000 krn

10 000 kit

IsO !O(IZil)

L
Ogólna cena oJcrty
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6. Iiilbrintqt;iny. ze wybór nlojcj!IUISZL olcry: hędrie/ flit lądzie (ni j”r,tr:tb,,e sAr1//ć)
prowdzć do l)\lIił II 7iIIlIawi;Ijaceeo obuwniku poditkowrno, w zwiaikuu Z CZYIU \ysk;uztIjthuy Ilu/WC

(rudiul) OWarLI!LISIDni, kIóuycli doIuw;u:s\yiudczcu1ie htdtic ilo\udiić do ct) powhinui otniz uch wartonc
bcz L auty uud, tku V A I

l(curlz;, j uuy,urti W iiuioc bez L WoLy pod 1k Li V A I

7. /. rcjestrOw;ufle nazwy i idw w ykohlawcó\y \Y\ icjiti6icych 3Ó111 ic ( W przYpadku \\ yKOnUWCOW

wpol1tie ulHenauc}clu it o LIdZICIDIC ZaluutIw CIWI)

Akccpluicnuy promku runoWy (zaluteznuk nr 6 ulu siwi) oraz warunki spcłnicni;t swiadczcuuia okrcIunc lrccia

spccylkacji istotnych WiruIlLt)w ZaI)h)WCDHI.

\Y przypadku wyboru I]USZŁI olufly, ZOhOWNuzlljCiYly sic do z,lw;Lrc in i.uiuowy un okresionych w projekcie umowy

\yuirunkach. \y nIiCjsclI Ieiiiuinie \yyzllaczonyuli ptZC7 !.auna\yiuj;iceu.

al;Lr/ukuu1ud()iulhLj.Lajujcuiy i:

4

iii uj COWOC j dULI l”tidpk-y (15(11) uprawniuiiuyciu

(to rcprczcntacji \Vykouiawcy

frrt i ninY być pctr”i IILnIi 4 lii (l)r mi, hi rtl ni pr,% rui li wi n ch rIlż W y ki, ii;iWc;. I CCI w lb rui ic %prI 11:1 ji ryj 1% Y i”)(”Ci pŁtV Ii L uj i -

iii unu:. r,. ć n n I ki” t.1;, r ni i ki w 1”) ir w%pr nfi k;
W jin,yp;.”lku. rdy t.I;.nnhik ojr ilnlyrn inhm,‚,;iiicy n;iIu?y n;ipitić 0;, „mi nir „l,,Iyrzi
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Zl;t:iiik nr lit) SWZ KF!ZP_236_3X! 19

pieezilba r riiiy

Oświadczenie wykonawcy

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

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(rnitjscdwosz:), dnia

(podpb)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

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

przez zamawiającego w zakresie opisanym w Rozdziale y.12) Specyfikacji Istotnych

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

w następujacym zakresie-

(wskazac po(IrniDr I l)kWS(It o(Ipowl@dni akr@S (EJ wskdzantgo podmiotu).

(miojscowośĘ), dnia r.

14



(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną swiadomościa konsekwencj!

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miujseowość), dnia r.

(podpi)

15



Załjc,iik nr 3 do siw, KF 7.lt23638/lQ

pieczątka lriiy

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 usł 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

(mHJscc;wosu). dnia r.

(podpis)

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

podstawie art ustawy Pzp (podć inni icn ŹĆIS!OSO W” nie podshiwr: LlykIuuzenn spcsrckl wym,”nionych W

itL 24 ust. I pkt 1.3-14, 13-20 ustiwy P”p). Jednoczesnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,

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

(miejsowosc), dnia r.

podpis,)

16



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następujscego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby

powołuje się w ninejszym postępowaniu, lj:

(podać p.4na nazw/hmię, idrus, a takso ty satezności od podmotir NIP/PŁSEL, KRS;cuco) nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(oik•jscowosć). dnia r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

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

podwykonawcajami (podać

pełna nazwę/flrmc, adres, O tokyo w ż,iteznnsci od podmiotu NIP/PFSFL, KRSICAOG), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(miejsn fl orc). dna r.

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacja podane w powyzszych oświadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(micfcotyo:c). dnia r.

(podpis,)
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/alacu,iik nr 4 do siwi Kl”/P—236—38 I

pieczitki Iwiny

()ŃWIAi)(ZFN1F

— ositdczaiiiy. iti nie należyniy do yrupy kipitilowtj o któicj ulowa W art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Prawo
Laiiiowien I”lIbliC/TiyCI) (itiksi jeiliiiiliiy 07. U. z 1(II” 107. 843) II. W iOZllii)l(i)l1l ustawy z dnia lb lutto 2007
i. k ()cu1i()nic konkuieuicui kousunicuitów (Dz. U. z 2(11.5 Ł. poz. 84y

— iisw:kIczili)y. Iti nilcżyiiiy di) tj 511)1(1 ru:)y ktpit.ilowcj. O kirti nR)WI wijil. 14 ust. pkt I tr4w\
„rawo LiI)O\yIt!i „tiI”l:cuicIi. j W iOZtiIiicuiiti L IWY i. oliiii Iti Llttnio 1007 r. O o(lrollie konkurcuicjt

koii”.uiiitiiioiw (Iii, U. z 1015 I., 1)07 J 11). ti 1(l(lii;ioi POI1IZLt1 (i)lICŹy l)0(C I)IZW\

_________

—

____

.-

.

dii

r.

il,ii

l)0(iP I N o)Oh\ iiIlOW.tifl iOfltj (II)
ruul:tłtji(OW 1011 wykoiiowty

*
— tj itioti 10W” cdn ti sk rc iti
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ZIiziUk nr 5 do SIWZ KF/ZP—236—IH IQ

\V\ka, \y\LOIIiUlVcII ILSkIJ,

- [)okunieiii
- \Vartosc I)ILIU()

.Pizcdiiiiol oslni - I)tLi yykoiiania Odiorea pol4tr(IzalcyL_p. thlii”J \VT

1aIcĆy-IL \

Po każdej u ł U I wy iii leni on ej w wy ka zje na leży (10 IQ CZyĆ (I ow*dy O Itreślaja CC, CI) ijsiu a ta zosta bi
wykon:tn:i W sposób należyty

(?I/hąS i)it”ĆML ). dnia -
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Lalaetiiik nr O do iwz Kl Zl”—23o—38 10

tj li]OWiI nr K F/ZP—23 7—38/l 9

( uiroi ek(

w dniu . 2021) r, w wyniku posiepowilil W sprawie udzielenia ;:ilnnwienia pthIiczneL

li;, usłuĘc lriiispor(u „ewlle(rzlIcwI ni lcreiiiy ciiłcĘo kniju. prouidzonLo w (rybie przciiru

nieopj:lnie/oilc”t) O wi%rIL)%ci nie prźekiici:ijice1 kwok okreIont:j w przepisach wydinyeli 11.1 podsiawie ant. I I

LISI. 8 u%(awy z. dubi 24 skuznit 2004 r. I”i,wo z;iiiit wicin publicziweli (PZl) (leksi jednolity (lek—a iednol:iy t)z.

I I. „20I 4 r. po/. 843)., poiiediy:

Sieć Ihidiwczi Lnkiisinyicz — liisty(ul Wiókiennictwa, instyiutem badawczym z scdziba w Ludzi (adres: 92—

I 1)3 łódź. tu. Ilriezniski 1 1:) wpiSanyili iii> rejestrum prze(IsiehiOic( V prowadionea pije; Sid Rejonowy dla

Lodz—S,idmiescia W Ludzi XX \\\tliiii (iospodmrcz\ KRX pud iliuiliereni: 000(1043804. Nil”: I”L:714—000—Ou—

(4. Ieoui: 000{)SI)23”)

zsimn\ li dalj ..Zmmn:m\y:ii;,cymn . renrezeiimtnylmiyill pi7,z_

I ) dr nz. Tonitisz Czajkowski —

2) wYr Joanna Filiana \\ inieeka — Glówny k.sie:<iwy

z s edzha w iw nin m kmkj Wykoniw ca repre;ez)Ioątn1 ntti przez

t)
1)

H
LilioWi rIWtLledniL Wynik POSWP0Wa1iia OPlr(e:.0 O przepisy tri. 30 ilsLi\yy Prawo zalnówien puhiieniyuii

z dniu 29 sycziiia 1004 r. (tip.z.p.), 00cl kuirei wyłoniono Wykoniwce.

I. Z:mniiu :4acy zleci i \kykoniwca )ryyplmuje (0 \yykon;ii1i,l uIiiYe bOleuiitca liii pr/ewo/cniLi iowirti. który

jest wienitist in ZiIil;i\%.:ij eet:o, Id CIuliie ciłe:o kraju:

— 0(1 łiiii,i%% IutJiceY(I di) Odbiorcy
— ni Uiinumwcy ilu Ziiiiiu iijweeo.

sannoelniulutini O okteslone 1uulowruiici nut okreslonycti tIyuansuich:

• 60000 krn suoiiochuni + przyczepi (zestaw ti „idOWilOhci 7 lwi),

O un I niwalnych nizin arach: saninuhod dłuYosć 7 rnb, szerokou 2,4 nib. wysokoić 2,4 mb,

Priyczc1xu o non. rozinuaruteln: tlluitość 6 tub, szerokosu 1.4 (Iii), wysokoć 2,4 mb,

• 251)00 krn samochód o ladownosci 4 lony

O iin:uiiiuiliiyci \%yiniiraclb dluou 7 uli, wysokość 2,4 mb. szeioko”u 2.4 nml

• 10 000 kni 5u11i10tIIi)d 1) luidowiioscu 1_7 niny
() nimluIiIiln\un Wyiniutrauli: dii:ijinu 1..5 nimb. yiikoc 2.2 mb. sz.erokosc 2.2 mb

• 150 ot1zin pr/ewo/y /Od/!miilW C (liii wzysIx LII .uiiii( itnindi iw w ;„ilLynh)sc: nid polf/el)

ja, naW itj)cegO.

2. IkHline powyżej ilości St ilo.suitn szauuiikowyiiii w okresie tiWNiIiuut urnowy i Zannutwiajutcy nic jest

zobowiitny ich wyuzerpac.
3. I )opuszuza się inożliwi,sć zaniulwiania nisłuYi lruiiisp()rtowcj na pos!czeĘólnc suiinocbody W iIoiciutuh

wiuksiyeli nit iiiumksynna iw zapisani w ust ‚ pULI warumik ciii, że unIkowi Iii wuir(osL wsz) si kich zumiliowiun

11j1 p,żckn,y cuu!k(iwimej wartose i bruno uiiitnwy. Modyliktcjuu iłś,sc po/ zeYol!iycli Ii clio/e powodowau

ZWId)) Cen iedimstkiiwyuli I nie wymunea dokonywania zmiany uniniWy.

4. T.iczba pizejechanyeli kilomnuirow hedzie Inuznimiun we oculnaułnisienimej aplikacji w surwisie

bi p lii mps „OiĘIi pli w. „ t ir n m1kros, i prztjt.idn I tini) t wzłiuzui, wl kum priy)muji it

iaokrtleiiia do cdneo „iiiejsca po przecinku.

5. Zaniawiajacy zgiasza lelelóniczitie lub madowo poirzehe wykonania usługi. Wykonawca podstiwi

suuinochod tIt załadunku W warw orltin od zlosieiiia nisłuri pr/el Zaiuawiunjaecgo.

Wykonawca inc mnoze się uchylić od wykonautiun usłuii w teniiinic okreslonymn pr/tł. /.linLwwjaccuo. W
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prźyp;dkn nic wykonania ti w icriiiinie okreI()nyriI pl/cł. /tln;Iwiaj;lcc”.O łiedzie oii mial prawo
wykoiiać iisltiuc Z tldzL;tlcIn inneti podmiotu. na koszt Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego
tcinUiiii wykonania IlSlO4i.

6. Wykonawca zobowiazuje sic w razie konieczności do wykonania tislngi w dni Ustawowo wolne 0(1 pracy
bez doWiikowco wynaii0dł.t”tlia.

7. !illiiawialacy lub l)ostawca przekiztite towar Wykonawcy na poclsi1\y1t specytikicji w klorcj okreslona et
iloc przc\yozonc:I) lo\yarti.

N. ( 1yIIIII)Scl /.iłii.JLiilkO\%”e I t(iłla(l(Inko\ye itlcLi do Ol”c)\yiIłkO\Y \\ykoir,4ycy
\V pr;yłidkii „\y,iril poitzdti \y c”/:iir tr\yii IisIcn. ktćn”i uiutinozli”.yit dilsia jazdu. \k konawci
zohowiazuje sic tli> iilpr.Lwy lub potlstiwltlua zistcpc/cŁl) pOałd(t lei saiiit”j klasy ora, mił:tdowania i
zal;idowaiua III swo koszt „imjdujaceo sic na saiuocłiodzw Iadnnkn w terminie nie dłu.s;y ni niż ID

idzi ti.

10. /.ani:iwiaacy nie hedzie ponosić ż:idnycli intiych dodatkowych kosztów zwiazanyeli ; postojami.
iaiknieanii, ckstilo:itacia pojanlti wykorzystyw ancŁo do wiicIczctii.i (isłilgi, liii _odzin prac\ ktciowcy.

II. /.aiii;ita:ic” 111.1 plawo (IŁ, /111,11v liniowe w z,krc”.ie pr/c\ykiZianći II0Nt”: iii) rc.ilizatji a okresie jej
trwania. jcżeli koiiiecznosć lakic”j /:1l:an\ wcinka z okolic_”:iosc. kurek nic inozna było prźeioiiec W
chwali zawarcia tiiiiowy. Zaiii;iw:ajacy iIiezw ocznie pow adanita O t\ in lakcic \k konawcc W torniic
pisc „I litej

W kotiawca musi realizować niniejsze zin1ówicnie „sotłnie z przepisinii prayi. t w szczególności w
zeodiie Z Listiwa z dn hi 6 września 200 I roku o transporcie drogow yni onz ustawa z In ii 10 czerwca 1997

ku l”riwo o rudni diogow cliŁ
2. \\ ekon;iwta zobowi!anc jest wykonywac czy, ności bedace pt zedin olein timowy z lajwy/sza

st II iiino,di,i.

3. W ykonawca zoliowiazany jest przestrzc,lc ohowiazujacych przep iw prawa z Li\yzii ledn enitni chartklcru
arowadzo”iej M/cz 1ie;o dz.i,iłaliiosci (Ira, i:ickiwić nale.zyla dbało”.ć o Jl( erzotie ilu mietlic.

4. .iinochmtdy tiiosz. i byt spn icchnicćmiie, przystosowane do przewozu w yroliow gotowych i sitrowcow
(takich „ik: wlokniny, dzianiny. tkaniny, pi”zgdze i srodki clicuiiczmic — pakowane na paletach, walkach, w
kationach i becikach). Przed każdym zaladutikietn przestrzeii zaladunkowa samitoctiodu nosi być czysta i
socha, w szczcgoloosci bez resztek wczesniej przewożonego ładunku, inoki”ycii pinii olejn lub innych
5 U hi .tflifl

5. \Vkot,”cstinc” do rcaliza”i poizdy. o klóną:li lilowi W 2 ust. I musza:
0 poidać aktualne bad,niia sianu tecliaicziws”o pojIzdLI,

b) spciniac wemoti i heztiieczcństwi I estciykE pnjazdo\
c) hec oziiakow.iue zsodnie L ohow i ł_u iCYiI1i przcpisuIli.

W hć wyprodukowane po roku 19)7 r,
c) posiadać akinalne ubezpieczenie OC i NN W w \%ysokośc i mininiuni 50 000

I. Wykonawca od1iowiada za towar w czasic tansporiu.
2. Od cłiwik przcjecia ladunku Ii.I rodek transportu \%ckoniiwca ponosi pełni odpowteditilnosc 7.1 uiriiic,

nhylek lub znts/czcnie Iadnnk u. jak rownież za opoznicn te w pr/ewo/te.
3. Wykonawca ponosi odpowicdzialnosc z lyi ulu udokuiiicntowiinych strat powsta lyuh dla !.amawlajaceso

wyuikti nie podstawicića liii, tillóżrlionceo liultlwieiii:t snmdki triils1iortu pod łaladutlek,
1. ł”owii” W czasie transportu uliez,iecza Wykonawca Polisa opłacona do dnii

5. Wykonawca zobowiazaity jest przez cały okres trwin t umowy do posiadania aktualnie opłaconej polisy
Oc,.

I. Strony utaIaia, ze cena usiusi esU w;irtclNc jednostkowi netto:
• samochodu + przyciepa (iesiaw ° ładowności 7 ton) ł/kin
• samochodu o ladowm”sct 4 lony zł”kin
• suiiochodtt o łidownosci I .S lony zl/ktn
• przewozy godzinowe w zależności od potrzeb dla wszystkich samochodów ił/godz.

2. Maksymalna nominalna wartość brutto umowy wynosi”
(słownie ) z zastrzeżeniem
PoSlt tOW iei”i 5 LISI. 6,7 i 8.

3. Realizowane sukcesywnie usługi transportowe beda rozliczane wedltie cen jednostkowych podanych „iy
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oleIcie Wykoiiaucy ;„.;odiiie * 5 osI. I tiiiiowy I loci;t I;ikiycttic za!iinyioIiych tiIti

4. /.t siikce;yyiic tLILI_ii łsIlIIawIalzIcy (kkolly\y.IC lICi_I/AC Ilatliosci irzciewcIli W ICFIII1IIIC Ile dlu;szyiii iii;

diii ud dnia WytIwlel1IiL riktury, iti raulititich Wykonawcy wskazany iti I,ikttirzc.

5. Wykoiia\ca bedziti wyst;iwi2tl ;ikiuiy VAIlcdcn raz w ty.odritu w którym wykonitiio ułtii.

n. Wiriosć CLII ediiostlwwycli okreslonyei W oleicie uIcinic ziiuiiiic, jezeit PO diiiii iwaicia iiiiiowy

ZL)IiiI1[C ZiIliCnk)Iiii stawka pt)(liilkti 0(1 towarów tisiuu (yAI) W siosutikti 1o stawki okl”e\ lonci W uteicit”.

iihiIIi wypadku Wykonawci jest tipowizninny do wysl.iwk”nia aktory V/XI itwzaIcdiiiij;ice niiici1ioni

sL.iwkc.
7. \\ pt „ypadku Okolic/Ilości okrcs(iI1ycll w 1 List. 1) i_liliowy str011v ZlIl:L”lIl W ornuc aiicksi_i całkowita

\y,Irt(I.c 1)11111<) tiki l1le\YYkoI”/ysliinij C/cCi [II]1u\yY.

S. trL)i1y pr7c\yidII,ii. /i_i \YŻ:_iIt”(I[l Ibl ZIflIi1C Cen ialiwa. l1IozlIwt)L smutny Cciiy eWmstkowe1 brutto ii i

dlt pI)szczt”ollIycll rodz.”juw SJ1LtI(”nodilU cc:Iy jcdiiiistkowi”t I „iniziny tui prztwoz” „tul nowych.

yIII .51111% ni wumiy dOpLIs/cL;4I zIili;lne W ormille tmieksti cilkow”i(ej w,iitosci brutto dht IiicwykorzystIIlct

Czesci tIII1il\5. i)rty c/VIiI ZIlilalla nie i1102c n.Istuipic CZUSCIUJ niz raz na trzy iuieSiice. Pierwsza zmaiII;I

Illoze iiitstapiu lIte wCzciiIlei flIZ po iIpI\ wie) IIIiCSICCY od dtily podpiSania „iniowy.

9. I”otlstawa /1111111V ceity jedtiosikowej jest zmiana sredtttej ceny palwi u/YWaI1eL0 przez Wykoitiwce do

sw,,idczenit tLlIt”i. czcij xrcdtiia cena z trzech ostaIllicIt flICsiL”cy budzie w\ 15/d 112 IOn OLI t”tdtucj ceny

piliwi na dzieti podpisinit urnowy lub aneksu ilu LIII1OWV

10. Litttatta ceti Llok(iItyw,iI1i b_idzte Itd )odSt,Iw te koittunik,tiów .. sednie Celty detalic;”tie itliw n Rikce

PLInhik0\”II cli III stlone \\WV4.. 0cl „LII, („raz \\IlhyuktI .tedtiei ZC smlot) /_iIwlerz:lc\ „i kalkulacje

List R nijtet u%t)ktIsc znuati Celt edItosikou\ch brutut I krn ikt loszczeoItycll rtldzlLw satuochodow

„„riz (Iy.jedI1(IIkOUc1 I t_t)tIKiIiY dht lr/eUO/L”U :„Od/ittilU \Ch.

\i ilsjen ;„IWirct,I tIulowy srcdmttu CCIII paliwa (Isywinesti przez W3ko!Iiwcc dht celow oktblonyclt w ni.

I tĘ OlLiblIkOWIlil na stronic WWW.e—pet,qĘp,j w komunikacie „„srediiie ceny detaliczne pIw W Polsce,

Wynos u za

* (I

Wkonawca lloIiL)si Od})o\yied/llltlosć za dzitI,imiie ttsóli trzecich, ktoryrn pow terz \yykonatiie uslu.

2. \k ykoniwea mw er/v podw\ U ntwey zrcil niw tnie nastepti tej CZCśC osłu_i

(Zu;!”Lu Itl :tishuu,” l,\WtIt”/t” w tlit 21,JWŹ fl,i iott”wJ”:, lic Iti0/,,jittI* .„ić).”)Jh_i5J li i —jAna_i

/ „(k/II *02 U 2115/lin)

1. Isuiiuw-:i nillejs/il zostaLi „„iw;irt.t na czas okresitiny 1 li esecy od tl,iit /.iUiruia Iifli(IW\

2. Jutowi WyŁ”iLSt U przypadku. tdy \yttI”t(IsC przedtitotu ziitlowicnit oktcslona W lIinlcSZC Ultiowie ZOat,LiIiC

„t cal iZOWLIIi.

3. Irzedluzeitie tetininu realizici tonowy iiioze tttstipić W prsypadku nic wyczerpltlia przez Zarnawii;acepo

wtfloici uniowy „I ertuin ten lwI/e być przed lo/ony 1111/ O li iit—cy aneksem ii zettdt stroit.

4. Ztmawiajacy muse odstąpić od tiniowy na ptnlsl;iwie kodeksu cywilIIeeo ze skutkieiii prawnym. xy zakresie

rozwit/_ania umowy, 30 dnia husie od dnia slosenit oswiadczenta o odstipieniu od IiItlOwy W przypidkit.

;d”” Wykotiaw ca itt WyWI, i/ujC SIC Z warumtkttw timtittw.
1, /.Imnyiuijiicy „zasirzei.”,i sobte pi”,tto natyuli:titastouceo odsta1uienia od urnowy w priypadkti:

a) ra!.aceeo nirus/atita pr/cł W ykoiiawuc posItno% Cit uittttwy.

Is) luIwLt:/iie\cll sic ojitt/r cli t”.te;ajicyeh pOwy/Cj I jod,.) w pocsl.w.tiitn „rodkó\y Ir;iunponu.

c) powtLtyllcycli SIL; (Ipo/Ilieli ( swi_iIj1CVUII ptIWy/ej 2 sodu..) W podsttwitim In zastepesyuli sr(Idk<i%%

rio isp 011 U.

(u. ()dstapiunie od Umowy uL poslawic powy ższych przYczyn tiioże tia_i1ąpic W (ertunie ib ilmi ii

7. W FiUC zaistricnia istotnej /AmaIty nkolic,ności powoduJacej. n_i wykonanie i_iniowy nic e/y w interesie

pubhicztiyni, C/ero Ile nmztti hylo przeUidztee W Chwili niwireit UI11L)W\, /irnuiwitjacy Ino/c odsiapic (Id

ititiowy w 1cr 11111w 30 tlIli (III )tl\Y/ieCi( wiidotiiosci o tych oko]i”uuosciieli.

W przypadku. o kttlrylii ulowa w ust. 6. wykonawc ORlIC „adic wyłaczntc w\lltijrlld/Cflhł nale,neeo i

lytulti wykollallit czcści zlni(IwIcmIil.
LI, Od.stapicnie od tiiiiowy”. pou r3”oieni IlieWi/iltl.sCi wililio lliisttpw ni pedulic.

*8
1. Wykonawca subowiazany jest do zapłaty nask”pujacycli kar

iL) za odstapietute (Id ttunowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w wysokosc i 10 % wartości

umowy brutto określonej W 5 ust. 2 umowy LII) odsmapienie na podstawie kodeksu cywilnee.o. /

przyczyn teżaeycli po stronie wykonawcy
li) ni każde rozpoczete 11,5 rodziny opit/nuni pr/y podsmrwieniu ib załtittunku saalochlodtI zrodneeo Z
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llIipaI)j,iIlij /ailUiW i;i;iCe40 7aWiriylfli W tilUt)\VlC W (3111 W CtL”i.0li1Osti w 2 lisi. 9 W wyoko%ci
.1% calkowi ej w[ilIOSci brutto zailh)WK)ne tIsllW,i czkisIkowc,

c) za kazda rO!ptlC/.tia :_dzny Op6żniC!1it W (1t)shiWlC iidtiiikti (IL ()(IbiOrc)” lub 0(1 odbiorcy \V \yyokosc
1% ciłkowittj wariosci Lii otto zaIlRiwioilei tliI(IĘi czaS(kOWUi

4. /astr.”c,”one kary tiuiowiic nie W\liicz;Ij:I odpo\yicdziilllosci Wykoitiwcy ta ;.tsadicli ońliiycIi, jeżeli
n\Llko,c srkody poiyodow .llIr I irtisłcineill pListino YieII tiIiloWllyCIl 1)1 iekrociy \Yy50k05 ?a4tr/e/AiilUI
kziiy LIII]OU !l(j.

5. /alilawiai;icy z,Islr/.cea obic prawo do potracenia kar oiiit,wiiycli O których IliO%ii W LISI I lit. b i C .„

hiciacycii liktor Wykoiiiiwuy

* „

I. Osob.i wyzflacł,L)ni (10 kontakiow w sjlrawiC realizacji tonowy po stronic:
— /_iI1hI HICC_( tel nr (iksu

c—iitiiil
— \\ ykon: wc y rei, nr . ikti

(H liii!] I

2. 7j:aiy osoli i tI:itlycl koiiLrkIowyci. o których ll0\%U U List. I nie s(,iiIoWii z:iii:iiiy IIM1OUV lic \iai
tncko. t cilyiiic rseIlit1e_i pontormo\yInit druiic Strony o taisiiitiłc ziiiiiiiiie.

* 10
Wł smiwicli nicutcJuI(iWahlychI li ifejsza tItlI(IYii nliija zaSIOsO\yaniC pIJ.episy kodeksu cyW!lneLW i przepisy
tistawy I”niwo ZałIiOWWil piiblic”żnycli.

* II
Spory wynikaacc z. tiulowy rozstr”ya sad inicisca Hedziby Iiisiylutu Wł ok iciiiiictwa.

12
Zmiany do UI11OW\ liioci hyc \yplOwadzafle lylko w flwriiic piscurtic] pod rym4orcol iiic”Witznosci /
(I\yz,.1tLJili(ilicill ZasilI art. N4 (tstit\Yy Prawo ZII)lOwieIi publicZnych.

* I3
Uniowc plirzuzono w dwoch jeilnobiyrniiicycli CL/unllllarZaCh. po chin in dlii kitzdc1 ze stron.

WYKONMyCA
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