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I. Na,iii (firin:i) oni! ;l(Irt.N 7;IIil;lW iiJiCC(I

Siet iładnyc.”.i ŁL K:\SIL\kl(L —lflI\ILlI \kk,kiLI1ilc(\\a

ul. I rzcziirka N; I S

92—103 LOLIt.

tel. () 12 (ił—63—lO

l,ks. 1) 42 („7i)_:)6_38

Re”oii: 000050239

yAI Ul: II 721—000—06 64

(iodziiiy prilcy od poiiitdzilkti do piłku, od 730 do 5.30.

II. Fn”b „„„Izielciiia ZiIIIIOW1LlIlil.

Niniti./e posltpo\y;nic pi o\:itizone jtt i ryhie prel.ntii iIicof.illic!ol1eco 11.1 )OtlLI\yt 11Ł L) ii:nI.

tł:ijfl 1) IIycłlli.i 2001 I. Pi:iuo /:ll:lti\y:ci i Pijbiit,” Iyci ł\%JflLI tl.k .LIiI:i\\.: l”.”i” on.”
wyki”Ii,IW czycli tt yd:iiiy cli ii:i c „dIziwLc.

2. \ ytkieit IIićtIIL _Ii)i)\4Ill\Ili Il}TlitiŻI SpcL\ lik:icjn lstoiiiycli \kaIIIJIkó\\ ZtIl1I.)\yIeTIIl_ L\\iII1 tkiltj ..Sl\k Z.
Z1.lOsi)\\Il1lc Iihiji )rłcpi.y [iIu\yy „ŹI”.

3. \k”:iito:ć ZIl11ti\YltIIhI liii przekl1lcz;l ro\y”)o\yarIoci k\YOI, okicloiitj LV )}ZI1)ISaCI) WykOllklyCIyCJI

\\ytIanyclI podsl:I\yie ut. I I ust. N usliiwy P71”.

III. Opis jJr!e(IIlliOtIl zniiiówitiiia.

Pridiuloitni iUi)\VICJ1IO tu tIt)I:W W It” hi pi)IirL)YILI1II\kLi) (:ti.t)

I 5 18 tllex/70——Q0iiioi

I iosc: 50 900 kt

lerImo rLsIIIZ;iL)i uktt” \VI1 cli dotI\\ nie UHle lfl tIiiizyy nit 1441111 od iI:iI 7IołcniU zwiIiiwIczI,i.

I)o k;iżtlcj (iosta%y I]:lII?% dolczyć śiYiil(ltct1y0 jUI.tISCi/iilc%t lILiI (i(IkIII]lCIlt potwier(lzlj;cy po%iIdflhiit
Systcntu tilpe%yIIienhi „J:ikości

2. Wykoitiwc:i zoho\yi:izIi]\ lest 7ieal!ZO\IL /iIl1O\ytIiit iii „:i.ithicIi \y:iI Li[llltl1 opisiiiycl Wc WILI/t

II (Iii i\VV

.t,d (H”V orl/ \ontnkiiiur;i W. pól:itto ou oik:t !:ii1o\ icń I”Ę73.20.996 PIIIproiIt-n
4 !:iI1I;L\y:ii:cy „lit tlojiiitcźii ilotl;Wot: -kI.itl.tiii o;crl t/-ciiittytlI.
5. „Ii:l:4?,Ij;cy „lic ilopuszczi III,YInyLĘc; sliltlIil1 iiIcrt W:;., IO\yth.

ł:m;iy..i:t hit przciyidiijc i:iozl.woci olz CIelIc IWI1LIWKI. Li Iirycl i:IOW,l W III. 17 ut. I pkt 7 ti..:wy

lerniut uyk4)nah1iI t.:imńwitiii;i.

!;ir1I:I\y:rI;icy \V)”I11iIi_i rCiI,t,iL)S ZdiT)O\VitflLl \y Ł Filinic 12 miesiLiy lieź:,c (id tf,ily ti\\ titKL Lli]lF)Wy.

i.”. \%;irunki tidiiilti 4V postcpoiyiiflhII.

() tld/itltIlitF fliIn(flYieri;,I „11(ic;F ulewie sic \kykoimwcy, K:OiZy

nic poclIctiia Wykiut/ciliu;

2) lnuiiu w:liuiIkl ultiilii w poIcpowuIiiu tltiyc/.ucc,

:t) koIiipeltnuji LII) Liprawnieli do prow:FLI/cn::I oklt\ Ituicj tI,jiI I:I,rL ł,1WI)d)WUI

ł:Ii1:lWhIj:,Cy filc st;i\Yel W11tIL1kU W VIii

li) syttiacii ckoiumiiczut-j lub l;:hint”W tŁ

/:ll1I:IWILIŁICy lit. -LiWiu \Y:Irtlllkti w tym ;:ikrusc
e) ZIhiosci tcthiiictiicj Liłi ?l\yIit1l)1.VLĘ

\Wykcn;iiyca spellli WlrIIl1ck cVcli wykaże. )t w obwie oI:iI,iicIi trzech bit przed LllilyWtlll icrniiilti

bIaL1lnia okn aleli okres pntiwadieiiia LI;iallInosci jest knii-zy— W Iynl okresie wykoiial (a w przypatlku
wwtlcjc6 okresowych bib ci:iiychi lównież wykonywanych) należycie co nIbnhlhIeb I tlostiwc wbokiut
polihbropylenowcto i) w1rtości CCI llJjiltfliC 80 000,00 „I brutto
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(l/O ji; c/k :c”f/(l „Iii
/1/ \ iaiWei lIy%.iJ:iJIh/ li „h,k,:,pic,ziiirii :/ll: .nnch Uli ponik/J cli/t .c/0/,lnhiI/ci lrąn,ęnkmi

nćL:/ci/zi li /lilS((/)Oli”(l/IJIl, lil”/t/. (Uli, H lOb//0 h żmiie/i ni 1/ .\„. flnncni”nipnyprri jol/e Mec/III Aurpn/”/iAoii”atn”
fu:i” \cn”ochnil” Bg,iizA /c,/,A/ Z (lilii! li”Ł”c”t”i(I /)(Is/t”/)(lli”(IlIi(J).

2. /li]Hi\Viajicy ino/c. „Ul ka,dyiii ciapie pOslcpo\y;Inia uzn:lć, fl wyLoiiawca nic fR)sl;id;i WyiihlIWnYch JdoIliOhCi.

LI/Cli /„l,Ill”tIfliW”llUtI /1501)0w Iccluiit:iiiycli tui ZI\YOiI(YyYCIi wykonawcy w inne pr”edlcwtiecia

cisricuclarctc „ykoiity 1110/C Ulec liC ;uyWlI\ \iph”tY im l”t”hłauUj( „i(inmyicuiia.

3. WyI.o,uiwca iiiok % celti p twcrd7cnIa spciniaiiia wtrLunków. o któn”cli iiow;i w rozdz. V. I. 2) It. h—c

niiiic M\\7. w tosowiiycli stuicjacIi ori/ U odnic lufliti ilu konkrciiicio ;:iIuluw;cnia. lub LO C/cd.

0IC2iU liii /d01110ciaCIi CChnic/.lflch kmh /IW(ldOiV\Ch Iti!) \„iLIaUji lHiIIINOWtj ul) tkononiic/lWj ii)IIyCI1

podnhiuII)\y. niez..LIcziiic od chiniktciu puIwllcRl) I:ic/ac\ch 1) / 1111)1 siounkow pI;iwIu\ch.

1. J. luaWi C) ccIuiiicicliic iultOrli)lc. Ż.%II)Ni)\1 NI ąlfliCa ti klóruj nowa w phi J w ysmapi W”yfaCZi)lC U

przypadku kiedy

I ) Wykonawca, który kilce nil zdolnociacIi lub sytuacji iiiiiych podmiotów udowodni /Ifli WiLiccniu, żu

retlizujac iiiiltiwicIiic lCd/W (Iyi1i(ili(iWd nict.bcdiiyiiu z;isiihaini tych potlliiicitoU. W SzC/cIOhlit)NCI

przedstiwąjic z bow,izine tych podmiotów (1(1 o<lditiiiii 11)0 (lii dyspozycji iiiczhcditycli zisobow ni

poirzcb3 realizacji z.iiiiiiwieiiit.

2) tli) iWIi4IC\y oCLIlI. c7.y udostcpni;iicc WykOllitWc\ Pl zez lilie iciolniioly zdtihiioc techiiiici.iic lub

ZII\L)OIOWC hIt!) ich IyItl.lc)Il tilillisoUl hub ckoiuoincczni, pOJUahUI HI \\kiI/inie ir/c/ \\yktililwee

pbiLtiikt U-;iitillk(lU tidzkihu U )thtc1ioUiiniu oriz i!iidi. ciy nie i ichioći, UCiec tc:o

pudnIlolti l)()clstw \yklcczenIi. (1 tcirci NOWI U art. 21 11.4. pkt 1 2

3) W oćiniesiciuiu do \.lrilnLów dotyczacycl W\ kzI.iIceni.l. kwihitikacji ziwodow\ ch holi dolw i;idczc”iki

U\ koniwcy 110_l hitile/ic na „olohiiit auli ininchi 1mdmiotoiw. uhl podioty te zrcihizuti ohoty

hi,dowl,inc bib t.!tl „I. LII) realizici kiorychi te ic Ioiiioisci s; \Cyi)lii_iliC.

S. \\ ykowocy lHoIi \ys1ii,flllc LihLai(: sic ti udzichuiiic „II1IOWlCliI. \\ liLiO priypitchkti Uykolnitwcy

tlNIilli\4ilhil pLhllolllOCllihii do rLprczcluto\yi111i ich w poslcpowilllLo (I u(h/ichcnie Zilll(\ ClIli albo

repre/elitowlitli W lostepowailiti ziwIrcil LiiIiOUy w sprawie /iiUOU ILlit ptihhiczuc”.o.

Pclnoniocriictwo w hiiriuie piSelIlllLIi (ory;iiiah (ib k)pil potwierdzona ii /zOdl1i)IC Z oryinlhei1 p/cz

otiritisza) inlety dohacyyć do olcrty.

h. W il/ypidktl wykoniwcow w”póhnic uhictitjwych sic o udzichciiic zimiió\icnii, warunki ohnzioiir W

2) Ii!. b—c nina Ipchiliiu Cl) HiljfliOiLJ ideo \Yyk(ii) \YCH”. IlilOLIziebIlic hiih WSyyNCy \yykOilaW(\ biL /ilie.

Vii. Z:tillawi;ijacY ulic przewiduje wykIIiczcIli:i \YIwn,wc lin jiodNtlwieilrt. 24 ust. 5 iustmwy PZP.

YI. 1%”)lc;i/. ()\l%”il(Ic/,cil liii) tiOIślIluitlitiIU. )olwierdzaj;icydIi spt”Inhitllie wiiruiikow lu(IzilIll W pu%tpo1%ulliti

(Ir;iz huik pitisi nn WyklIlczdI,i;l.

I. Do (lici)” FIid\ wykOlli\yLi nos dobic”yc iktuihllc ni ohzicn kiidallIa olIcrt oswiidczciiii W zikrusic

wkaz.lllylll w znaczniku nr 2 i 3 do l\%1t. liibbrmicjc zawarte w oswiidczciiitch buda ILiilowić wsleplic

iuliyicidienc, ze wykonawca nie podleeJ wykhiiczniiu oraz spulnio wartaLi Lid/libIi W posWpowinlti.

2. W przypadku wipobnceo ubieuaiii się o ziiiiówiciloe przez wykoniwcow osw;idczctitii o ktoiych lilowa W

iozdi. VI. I ililIkjzLi IWtskłcdi kaidy z wykoriawcow wspobwe obicc4acych sic li /iillowicii[c.

Os\yi;iilczc”liiI te maja poiwtrdiic teilann Wi}”llflkl”IW udi.e[ii w piisicpowinio brak podtiw wykhiicin”nii

IV „/„ikiLIIO, w kttiry”iu ki/ni): z w)koliuIUc(ia” Iy5”ka1u;c s1lctni.illic w”aruliko\y t iIłŁ II bNe.ttllo)\YllilLI kcL

iiickt,i”y \VykIun”zCllii.

Wykoi.iwci. klóry „.tOiel pO\yLMyc wykoiiiiic uzcci „/„IllloW:Clit J)Od\yykOltWCllil W ec-Iti wyk:zi

)li.Li lliicli:il \yllb)LL lici iilLkhiW w\khiIc.”n;hi Z ticiibii W ioici)0wi.!iiLl /IflhiLs7C7a intiiiniicje mi tycIm

podwy kon iwcaci.

1. Wykoniwci, klon POW/IhIlie sic ta LisOb)Y iiiriycli l)lldn)lOIOU” w cclii wykazaniu briko illiulili wobec nich

podstaw wyk luczeiu,o orni pchlIien iii — w iikic”dc, w jak iii powolujc sic ni cii iziso;hy — wiruiukoiw tic!zii lu w

postcptmwilIi Ii zarniesiczli imiormacje o tycim huodnuotacIu.
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5. Jeżeli \Yyl\tlliaWca poIea ta flI0l)acIi ILu) \ ILlacti p0Ll1t110t11 Lr/.ecico. przedstl\Yi;i zohoiaiaiiic teL0
podiiiiritu.

6. Lantan upcy przed Lldziclcniciil nIIliow lelila. wezwie Wykolia\YcC, które o olelili zoLtail IMWyze oceniona.
LIŁI /11)/COlI W W\JWIC/LllflI)l. 11W krotszyllu lIŻ 5 tIIiI, Li lillilit iktLl liiycli Iii d/iCh /I)/tIIW llaLlcptlIac\Ull
thniatlcjcn lub tk,kiiitieiiloy
I ) ()dpi- Z wl;rciWc;t, itje.trLI lob z ctiiiialnej Cn i(lCl)Cji i lI)ttlriilaci (I (l/IlIiRlci zospodircztj. ezeli

odrcbne pucpiy W\ oa)il WiSii do rLitatnl lub i:nihicti, w celu icwiurdzeniii l)I;tkU podiiw do
\„\klLlcZCh)it III plicisilnie i art. 24 til S pkt tilwy PZl”

2) \kykaz dosta\ -I W przypadku SW,;ldczeil okresowych nb ciaYlycll r WOleJ wykonywaii3cli. yL okresic
ost,itiiicli 3 lat przed ttplyneuii teuiiiiiti sklad,inia oleił. i cieli okres piowidzenia dzialalitosci CM krótszy
— W (LIII okresie, wraz. z podoticin cli wirtosci. przediuiotti. dii wykoiiiiiiu i piidiiiititow. uzi rzecz których
dostiny /0,111) nykon;ine. oraz zziliczciiieiii tlonodow kitsI,it”cycli c/v te dOsi.in\ Los(.i.Y wykoii;oit”
Itili Li \\\kOilyWiilL iLIle/\cit, piirz;tizoiicio :„aiidiue z zIcziik.en nr . do Sl\\ Z.
i)titltiiii IiL)In eidzt1c\ „ni czy dot yy tisti.y \V\ kotizuiie iiziie:c!e LI

— ILIL rencje binlz inne (Iolulueiity Wystiwiole pl/Cz pilLIllilot, lii iiecż kttreo distiwy byh
wykoiiywutie. li W przypidk li swiidczti i okresowych lub cizw cli sz wy konywaiie.

Je,eli Z tiztsadaioiiei przyczyny o iibiekty\y[iynt charakterze \yykojiziw ci lic jest W sImie tuzs kzić tch
dokuiiieiitiiw \\ \ ktlIliIWc.i Ijidi OL\\ii(IC/Lllie.

W prlknzidktI Sn i Llc/t!z okicsonych uli ci1H\cll nioil n)kll,l\nan\cll Ilterencic bid iiiic Lloktni:eIlty
l)OIniCLi/[IzIcL cl iizilezyte Wykoii\nz,nic jlown,ly Wc \yytizIile nie wcicnitj niż J iltiesiace ized
kiplYnctil tcll]l:1L! sk diii „

3) Dokumentów tltityczicytli podilliotli Ir/tcitto, W CLILI wyki/lilii bitko tllitllil wobec lilii tiodstiw
w kluczenia oraz spcliucnia. n zakresie, n akim wtoimziwczi powolne sie III CLI) zasoby wuruiikow
tidzimlu w postspowzniLt jeztli wykonawci polem lii zisolsicll poditiiiitn trztsiemti

ieyeli wyktmtli%ycil liii siudzibe uli ilulesce „zuiiiiesźkiiiii poza tcrytoriLtIIl RzecisposiRllitci Polskiej, yiniiist
ktiiyn !zL)\\I phi 6.1). sIlui;u d(kumlie,lt 1ul dtihtiiuiertu wys(;ni”iic W kLIO. n Lmoms n oli

suedzLic uli iiiiejstt ztiiie.,ikiiii, iomnedziice oLlptn”tdluIi. ze

liC (lhCiIitO (Li) likw:Cicj iti” lic Oe0P7OuiO ti1iiidlosci. uy,tIWiiiny nie wczcśiiicj iliż (I IlUfliccY przed
uplY”Yeill Icitilunu skkitliiiii hIteM.

Jeztb W krzto itliesci zaiiticszkuitri osoliy” lub w krztjti, n klei) ifl wykonawca iii siedyzhc tui uhiesci
ziimiicszkuiirzt, lic WydalI Sic dokttiiietitow_ (I kiOi\clI ullLlL%a )1I\Vy/LJ. zisttjiutu się je doktiiueibtciii
z:IwzLraiacyuhl oitpowieiiuiio LlwLidczelmic wykotiuwus ze wski;uuiieiit i,ohy albo o.iW itpuwtiioiiych dii
t:o LIre/ellut Itili owi.iLlc?e!ue 151)1P, ttt doaictit 111: (iuąycz\c, /o/i !t l/Li litu L.\/cin lii,

Lie:ilttu 5jo\%yi) iM:iitac\;liI\lih illiti OFLiulufli s:,iiiorziido „::nii(ItlnCL0 1111) ii11citirczcmii

je \yzelcLlu im sictibe um IlIieHce zinlicszkziii \yyioliiiwuy lili ltlickCc ziiiicsźkciii Lei
osoby. lertitin okw lony puwy/ri stosuje Lic.

7. Wykiniawcu W terbitlie 3 cliii oil dnia zaiiieszczarl na striutic iiltrhIetoWct iuliriaitti O klóret mowa wart.
X6 ust. S ustawy 1/1”. prz.ekaże ziluania iceahiu okwizidczcnie o przynmlenmosci lub braku pryynalc1nośui tlo
tej LaMet mrupy I;ipitiiliiwej, ° kuóme Illilwi W iii. 24 ust. pkt 2.3 usmuwy tVP. Wruz ze zb/Silem
iiswiittic,eitL wykumwca iiioźt )„r/eiiLtiw)t I0WIii1\ - Że tiOWri/iuil Li” IN Iii wyk4ltI\Vct Ile ircIWiclź.l tbmi
„ikloteiii stinkizreiit ;i iV loste11tI\ąr1iLu li LlLltlClClIe z. I”llóLit1 :.. \A ze: uhsni:mdU/Lflai t_um: z:1uzzimk mir 4

lIt) S1MIL

z. W ;ikresic oc ur tIiwioyu SIW!., zui)s()W:i)ie liii prźupy ro;pLli/:mLzcIiiii Mmieli kizwou Z (111.1 Li

h1itu Jolo I. W LLIWlC ri)Ll/iioW (lokullILJILLIW pikicli iutuiyc 2idac riii1IW[:itY ud nykuiziwcy w
piusucph)wiui)LI O ndnclcuue ziunibnena (I )z. z 2011 I., poz 116).

.Jczeli wykonawci lic zloży c,swimtlezeii, o których mowa w rozdz VI. 1. nioejszej XIWZ Llswiadt/etl lub
LlilkLIlllCIll(IW potwucidzutacyct okolieiii<isci Ci htoryeli W)WiL n art. 25 lisi. I ustuwy („ZI lub uiitiytti
doktiuuielllllwtielbcdhl\ch do :ilzcprowuilzeuhi:i pOsteuluWi:uiii uswiuLlcye:la uli dckuiieimty są iickoiizpletiue.
„„n erni Netty lub budzi nskizumic pr/cz zillliiWi;ljiceeo wauplwosci. /iuu;tWiljuCy wciw udo LII itu)zertii.
iu/ullelmoLiiizi. POPrIIti1 n lerilhillie tir/el „iebW wikuzautini. chyba Że mimi, cli lb/elli oleili nyktni:iney
piidleetlilw ttdrniceumiii albo bonicenie Iwloby tuuliewu/ilieilie ptlstcpowtuul.
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VII. In[nrin;icje ci %pcisnbic Iicirnnhlniew;IIii:i 8iC J Iiil0wi:Ij:tUeLZlI „ \Y%knn:lwc:,lni lira! 1irzrhiyw;iiiii liW Ui(lC,t”i

I cioluitijcitców, :t także wskazanie cisóli tipriiwiiwiiycli (10 porOhtlIilicw”iIliii się! W yhoiiawcaiiii.

Wtelkie ;.twiidontieiija. oiwiidcy.citiii. wiiioski Ola!. inloritiaqc Źaiiiiawiij;icy oia,. Wykonawcy „Hoi

pr!.ekt!y\yac pisemnie, Liksuni lub drorii elektroniczni. za wyjaikiem Olery OiiIZililit)Wy dla kiryuli dopu”zczIllt;

el lorma pi—initi Jcdioczetic Zimiiwiai;iey Pl /ypoInhIl;I, i z.odnic z Id ust. 4 ROzpt)rLidzeflil Mittilri,

I(otwoili Z 26 lijuci 2016 okuj w sprawie rtąlLijów dokui,icntów jakich nioze ż:uliić z;lm;lwiajlcy I.)

oyiiiIc/citiil tloktiiiiciily \%\iitICllioliC W ro;dzialc VI iiiiiicj.itj SIWZ (itiWIjjc/ W pin1iiilku c% „Iiiźeiiii W

tyiiku fle/\;llui;lo kh”ry,ii lliowfl w tri. 26 list. 3 tislin-y ITI „„„osi tiyć „sw:adc,;ine Ii źYO liltise zory:miilciit

a loriu.e PiScillIlI Itili W loriiiic tiektrtni.czncj.

2. \k korcspoodctici kiertny;inij do Liiutn iliilctl;O \\ yko,iityca t% hitu poSILii”.iWiić .lt litilittleiil sprauy

ikre („311V lii tY S C Wł

ZtwiitIoiuuiennu, „wiidczcu,i1, wnioski ori. iruloTiliucje )rzck,\wiile jllicL \kykowtwcc piseliillIe WinnY

[nt skkudane ta adres: Siec tśiidiwcza Lnls:lHcwrcz — 111513 tul \Iókieitilict\ya, ni 3rzeziiiska 5/15, 02—103

Lód. Za,nówit”iijii I”tibl iczne.

3. 7iwiijdwiiieiiii. oswiadczeniu, tyriittski tWZ nlorolicje I1rtei{izY\H1e \k\ kolla\Ytc (1101

elektroniczni t nin być kierijnane na adres.. .1:1 ats LIS ii m.Ii spl l,ukseiii na itr (42) i 63 191).

1 \\ izelkit” zan jwtonienl.l, ott atlczeni:, tttiioki or;,z inh”riu cit uzchitz.iiie Li poiluilca l.ik:,u lub w Ui,

„Il:ktrtili,czi,cj \„nIlaiu ni Lat tuje kaztiel ze stroli. niczwkiczitso polwcidzciiii l.tktti cli otliyniaiii.

i. Wykouuicwca nnye tu ucić „ic do Lati:awiiji:ce:”o (1 \Yyjasulit”iHc lrttci SIWI.

6 je feli \!liiostk ° W\ ;l-.flicile lecą. IW! \%pI\llie do LillliWia;ilcc1tt lic Pt)”iitI iii, do ks lIci dnia.

V kloryni upły\ya poto\Yii teriutiuti skl:td:cuua olcrl. „.:nlli\Yiiii:icy ttdi,tIi W\ ilsOlci tiIt”\YItlcżiiit editik inc

10211i1j iiit iii 2 dni przed uplywciii terlilillil sklidanii otcrt .Jezeli \yl1tisek o w\ iasncliie Ireci SIWI

wplyiiie po oplywic terminu, (I którym iiowa powYzcI, liii) dotyczy udzieloitycit wyjaiucn, Zn:iwii:icy

mott: iitlzicluc ttyjittiicii albo 1(1/ sItwie wniosek licz ro/.pt)znima. ZuluiiwiaJlcy zalnicei \yyiislitna ihu

sIl”onle ilItelictowej, ta kluj ij tidostcpiioiio SI\ Z.

7 Przcdluztnic lerulilil sk!jd;tiitii olei lic \Y1)Iyt\l liii btei tRamo sklit tiiimi Wnioski) O kioryin liloWi W

rozdz. \ II. 6 imejszej SIW!

„ przyp.dku rozhieznoei ptlnicilz\ iuce.:i tUniebte SIt\ Z. a irLe ii tidiieIoll\eIl t”tl1itwiedzi. jako

oliotyiiziiic,i naIcz arz\jilu rei-e li Lilii I Wici iceco pozIllilsze (l yiidcttsiic Iti luaj;:ct O.

0 Z;tiiattim, ici, ile prZeflidllc tWt)lalii.i zihriiitt W YkOiiiWctiw

0 ()soluiiiii opiii\ymtlollynhl 1i”cz „ iliIi\yiiLiiCcSt) tk P01Oż”iilillCtYiOilI Sic Z \k ykoniwciuuim .si:

MlIm4or/:lt:l Piotrowska, Mieluil KilIlkO\%4{i

VIII. Wy HI iIiĘil clio d otycz4ce Wtil Ilu m.

\k liiriiejs7yfli Ilt1ntcP0\YuIlIti !.ihIl\ylijcz iit_ \Y\lliiicil tYnieIeuiI tyitIllnl.

IX. Termin zwinza liii, ofirta.

I. itd/311 7W IJilu\ OttO: liLCi okes .31) (liii. W5 Icliriin-i .„WiiI/itiiiil tU rlH0f1tlcz)-fli Sit Wr:lz

Z uplywei terlitimiu kliltILmu tilcit. (art. SS nt. S ustawy 7”).

1. Wykonawca lunie przellnyć termin zwliziili oleili, na c/l: nezlicdny do ziwarcit tonowy lill(ldłeIlie

lob na wniosek !.inłlwisjlceso, ityuii, 7 !:ilmlawliijicy luoze tylko raz., co wjinflici ia 3 tlilI przed iplyweii

lerlilIllI zWil7.uuiii tilcita. ZW lUCIU Sit (II) Wykoiiiiwcow O WyFit0lC z5ody III iiztdltiicle teL0 lerotinti O

z,ticzony OkU5 nIC tlIuz.zy jednak niż (iD dni.

3. Otioiowi wyrizuli zsrody liii piJL”dlilżellie Lerulijlil Zwij/nilu oltrli IIIC pOwO(1t41 tility wtditni.

4. I „rzedlużeitie terminu 7.YOIJ,InII oleili jet Copuszezitlllt I ylko t jednoczesnym przedlo?cniert okw u

waznosci WiltIllilli tilXĘ c/CI ile jest to itoiliwie wlllesiencin IlOWCIfO WadItItU ni prit”di i/osy okres

JW iiliOlt oleili Jeżeli przctllużeitic tel0mln J.WllLlOl;l olcha dok(lnyWule jeI po wyborze teeily

::ijkorzyslnle\zLj. ohotyii,ek \4fliesiefl:a iiO\Yceo w;itfitiiii lub jem) jiiiedluzcni dotyczy jetlynie

Wmykoiia\ycy, którcso olrli zosl,Ii wybroll ikti ittjkor”ysiiiicjs,t

X. Opis sposohui priyoIowywani;u ttferi.

1 Olertc liluSi /i\yicriić IicsItptiIici ostyi itlezeniu I (kmktulncllly
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I ) forniiilart ofertowy pol”dd/.oiky / \%\k /ytiuieut \/oiU i,iwl\\ weto Z;ilącrnik itr
do SI\ Z. ziyicraiaey W c7.eŁ”Óliiohci: wt,kaiinie iilerow;II1CŁ”,o pr”.eiliiiiotu zailion hillu. lucy.il;i celo.
olertoWuj bruuo, (cr1010 rttlizaui sukecsyuuych dosiiw, dkccpluicjt wź.ytkicIi )i(hiOWCń SIW! i

\V/OLi LllliO\yy bez zat.(r!e.”cn, luikże uilloriiiuicie która czcć zailitwieh]lul Wykoit;nycui zzi,uicrź:l
cr/yc podWyk() nawcy:

2) owiadciciiie O j)CI1IIC1iJI1 warunków Lhdi%hlLh W po(cpowuiniu — Zuilocznik nr2
3) („W)dCjeiiitt o braku podstiw 1k) WyklliCZefli:i iuibrznik nr 3
4) peIiiolnoehiicrWu do wpltzcnlowuhnLh Wkohi,htkc. ile oleric klidui pclnoniocnk
5) „OI)O\VIui/,Ihlit P0i1H0tI (i/eCt;() cieli W\kOIluI\yCui t)ILLd id ZiSOI)dCli uli S\ [utai tioiiiiiioiu

(necie: ii

2. ( )ltnli musi być iiuipisaiii W ezyku polskiiii. na muhzyiilu ulo pisanki, koiiipuieizc lub inna irwal;i cyyleliia
iecliiiikui ord,”. pudpis;iiia pr/i”7 O.Oł)Q(\ ) uipuwi5rioiiui do nipiezenlowaniul VI) kOiiul\VC)” id /C\Viiiiti”/

ZCiHlI1lul ?OhflYii7.uIfl IV \y)”SOk(isCi (1d1)O\yIaduijulci”J Ct[iie olcniy.

3. W pi”zypa<Ikii pudiisuiiiiul o)eniy (lid?, pohwl;idczeniui Za ?/OdilOSU 7. oryciiialciii kopii iltikuiiieii(nw pi?C7.
tiSOl)c iiiCWylilleiIiOiti IV tlOktIhiiLMiCiC rcjeIticynyiu kWidency1iiyiii) VI ykon,LWCy „hale!) do Otell)
dol;cz”ie slt)UWliL.” ii;iiOiiiOCfliciflu) 1 OlI” hilL lub \Oi poWLadc/oiuj iioLir Lilie,

1. I)okuiuciit L.puli7;u/Oiii etyku ObeLni ii kIuuIuine WIt!!. tltiiihtc/i OCli) iiuijt”!\ki”()I:kI.
3. \\ \„koi)u:nca ii%i fli”dIVti ;tOŹ\L „Ukoi :ecla.i olenle. Zlozeiie \yit”ksZij lie,by (i:cr( spoWoiltijt” O(lFZaCCi L

IIsL\ ik,cii oleri hi,s.oiiyei pije? d:iiteeo VI
i. lresć zluii.utit”t (IlLit)” illiJSi (lilpO\YiLlduiL Wesc, „I VI!.
7. \\ ykoioiyca 4)flit”Sit” iys”it”Ikit koSzty zwIuizane Z pu\LolJ)WsJiiieIii i 71()żLil)CiTl olerty

X. „uileeu, sit”, aby kurldui 7uipiSilJiul slronui otarlI byki poiiw leruwani kolrjiiyiii: iiumer:iiIll, 1 Cała oleitti lIra!. Z
zuil,ie,iiikuiuiu byki IV lrwuily :.posoI” Ze .toha ioluiezoiia (ni). ?hiiidlh)Wu)ilui, ZSZVJa tJiilCii)OZIiWLIPIC jej ShlhiiOiSJliil
dekoitipletuicic). Oni!. ZuiwiLfuiliJ :piS (rescu.

Piiniu,ki lutu 7i0,uli)V (now ile! pizy IJZ\C!1I ki ek(oró w Olereic. liOlVlllJi\ I\L I )ra(oWuw W „l5,)OreU.”ii%e
„ii Z OSOIW )o(Jpisuijuica olerit.

IQ. Ulenie nalezy ;„Ioyyć zaiiikniei” kopercie W aL”dilbie Zuini;iw Ij.ICesO i O!lluIk(iWac W iluhtdeiitliule\ siiIol):
Suit li,idziwci,i [ik:hs:eW CZ — „iSiyi[i U okieiiii;ciwut oj. lth,”cz IHkui 5 5. tktlQ [ód”
ort?. op.ltl!.oii.u \lit 1:

%%lokiio polil)ropylelIolye cisie kolorowt

z ilopiskiein: „iie otwierać pri.ed dnieni 4.09.2920 r. (10 Ęoi.It. li :00””
opuiiizye iluL,”Wul j tIOklutdli”ilii l(li”L”sttill \kykonawey,

II, I „J:l;re.l:.i „c\ lut niuuic. iż i)di)i”iiJ X w 2.1V. z:urt. I( III. 3 ii,j.I\VV „LI” oiely „ kliutiue U

O zuIrio\yiin:c jii.blic..”iit” Sd .IWlic I i)uidlee.:ja tJdOsk”piLeiuL nul eltw:Ii tli oiwuhrc:,J. Z wy.iik:t-Jn :h;uirtiiu:ej

4,i]OWiae\C.i tijeJUitiec pied..chorąwi IV niztilnucaul tu.”HJWy Z dnia In kwietnia i Jąj 1”. U Zw.ule/,u,lii
iilLLICZt we1 \OltkUft”nC1: (I)z. z 1003 i. r 53. pw. ISO; Z rio/li. y.i,). elu Wy.\o,liwe,i w iLnuilnuc
.„kladutni.i tileniHlstrzeel. „.j,. Ole l”yc”idoje”iiunc j 4J(i(TsJ W) i••l

„„il)luilacw i.hil()Wl:i tutremnuci” 1JZedStebiOl iWa

11. !ulillulwiukjuley „ilecuu, dl))” tilónunicje z:utrze,”one, juiko lui)LliLiiiCuJ pr1ed ehuorstwu byk irzez Wykoumwic
!lozo,ie W iidtli.ii”łiic wewiuclnz”icj kopercie Z )fliulkOWuJJlIcill „,iu[cJnnICuJ przedseboniw””, lub SIHL”tL”
(„szyle) iiiltliiciiuut” III PO!uit1iYet. uJ\yi]yC]) clcnienu”Iy otery. Rrak edlioznuuezlueLai wskuizutii,i, [bre
uIltu)liii,iC:St:Hi(i\yJ iuieinhlice plyedsicbirst\ya O/luC/at bcd.yie, że wszelkie” owiadezciiul I ZuislVia(lCZti)l.i

skltduiiic y ti”uikcue uJiulut:js/ce.tI pOStCpOW”llii sa iwlie buz żali/L/LI.

13. Lut”Ąuezciiic iiiiomhhcji. kioic nIe \tunoW:ui ilijeillilucy pried%Jeh0rt\y W I nytiflhieiliu wt.iwy u źwalu,aiii
luetlelciwc koilkuretiej i hcdt;e traktowane, ako hci”.kutet „„te i sktutkow,iu bed,”ie „eodio” z uchwuila i\ Z
:0 Pa!de”nki 2005 (y1n. II (Li” 74/05) cli odiajiiie:icui.

13. ZuIiawuupcy normuje, ze w priypdkii kiedy wykorluiwcut ohr!y,na (Itl heLu Wc/Walili W iiybic art.
ustawy 1/1”, „i żlonmc lir/L”! niczo wyli.liJcniut i/lub dowody siutnowiu heda tulenuilce priialswbioreiw,, W
rozunhleniti usiawy zwalcz;,iiiu ncuctciwej konkurenci Wykonuiwcy bedzie pnzyslngiwalo prawo
7asir/,eżeniu( i ijuiko tajemnica pn!edschorsi\ya. Pnzednuounye Juisinłe/,enie ZuinhuLWiajuie\ iiiiia łut skuteczne
wylaeiiiie w syt uuicj kiedy Wykonuiwcut oprocz saiueo zastrzeżenia, jediiociean t wykaże, iż tiunie

Ilorluacje siaiiowuui tajenililce przedstiorsiwa.

15. Wykotiutwcui iQ/e wpnwuidz”c Yiflhuliiy. po1iiiwki. llltI(Iylik,hcjc I (u?uf)L”lIiueilJut tki ilo”o”iei oleiy pod
wuriinkiutu. że !.aiuaiajacy ojr/via p:st”uI)e „awiuidonuici:e o wjirowuitlyenuu zmian Pd teniuicui,
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kł,itlanj;i oI!I. Powjidtujóciijt O wplt)w.ldzciIiII zilTliIll hiLl „: lnu zlotoiic w: Itkich saIliycii niski. jak

ski:iiiaiii (Itena tj. w kopercie O(Ip(IWIC(lhIi() ()ZiIIikOWIliic1 Ii.TpiSCihi ..ZMIANA” Kopcny tiz.iiiiczoiie

.„ZMIĄNA yosliiiiii otwarte przy otwieitlhjil olerty WyknlbI\\cy, który \ypr(lwIIdzii ziiiiaiiy i po stwierdzeiiiti

)opiiiwhi(isci procedury dokonywliflhii bimu, ZOShliflhl (lołiczone do uleny.

I 6. Wykonawca nn prawo Pl zed upływem Icnioiiiu skl;id iiiia ulen wycolać sic L poslclMw;lliia poprzez zlożeiiic

ICihlIlt!(ł powhlłd hliitlhlii. wcdliie I\”CI) saiii_ycii z;ead uik ti )rt)\Y dźaiiii_ !li)iah) poprawek z 1h;l!)ieuli li,”

kopercie .\\ Y( „( FAN I I . Kupeny ozi;ikoa;iiie W ten spostiLi bcd otw:ei tule W i3icrwzc; kole inosci po

potwitrdzeiiiti iOlCP0 111)111 \\ ykonawcy oraz zQLi(jiiosci iL „ioźouIyh]]i otjrtauiii. koperty okn

\%ycOlyflIIJi\.ch I)C httki ()l”l%TCI”IliL.

17. Dn przeliczenia lUt Pl_N \VitlIOSCi wkiziiiei w (kikLuhieIllItcIl ziozwiyclt na poiwierdzeite spuln tiii

warunków tidzitiu w poslcpow:tniu, xyyi.izoiici w walutach innych uizi PLN, Zaluawiajlicy plJyjhlhIe średni

kurs ptbI kowany przez Narodowy I ktnk Polski / dn ii wszczcc iIi postepnwanuii.

8. () lirti. llór(l lrtst nie htdiie OdpOWiIlLlIlć treści %IWZ, z zisIlze/ehhltTli) art. 87 ust. pkt 3 iisIiwy PZl

zotiltie ndzttcoitit<uti. $1 Lit I pkt 2 LILlW „%lt \\ szelke iuiejiiitosci i ohiekcjedotyczace lrcsci zipisow

SIWI iiilezy jaku \\\libtiic Z /„Iltil\\iIllac\uhi przed ter:ltiiwm skhid:ii,.u OCIt W LI\[)Ie przewidzainuii w

:ozdziale \lI hhihhmcZcj SI\yZ. Iiztpis thtit\V\ l/P nie pzewdtj ne.ociaci \%„irtilhkow tItIZeIeniIt

?.JIttOOhcIhT, \V lviii ii))sI)\t )roleklu LPIIIIW 3 )i3 ĆT1h)IIIIL olwarc i

Xi. l\iiejsce I tClIihill sklhid liliO I I)tWItlCiIt <iient.

Olent nile;. /ltIłyC W ciliihie i.il11t lailicein: Sieć ILud:uwcz:i łcuk:t.iewicz—Iuslytut WI4IeuiihietwUł

ni. Brzezinska 5/15. 92—103 Łódź., sekretariat I pietro. w terminie do dni:i 9.09.2020 t. goili. 10:00.

2. I)eu\dtitacc znaczenie clii OLein z;icllOUIthii emilnil skiad;iitii ulen lii ci:itii i Wpływu oLrty lit)

L,tiyiIllicctti. ;i inc dala jcj u\J;inia przcs\ik:: l)eŹho%. C!) htinierska.

Okuta ziujonit po terminie wkizanym w rozdz. XI. I iUnicjszcj SIWi z(isttiiie ZW rtcuuhd.

4. Otwaicie okuj nis[ pi w siedzibie Z ni wi jiLceiĄO W tiulu 9.09.2020 i. o godzinie 11,00

5. Otwarcie olurt jest jan ue

O. Podczas otw:i:ctii olei /iiblhiiWiiii,iC\ wiczylii inlbrin:cje. o których Initwii w lici. kó Lisi. 3 tilitny P/P.

\!ez\yIticznie po (ilnircil; Otell !ahli.i\yiliic\ iii sInione

htipILśxy\%”\y.i\y.1nr li 1v 1..: „ V tiloinacte clotyczice:

iI L.i.ycty, tIhh;I /111111% tli przezillic/yi id 7Iiiili (flViiOic V ti)ł(i\Vitiihi

b) 11113 0111Z adresów \yykOltiwCOn kturzy /Iozyh oleiiy w leiiiiinie;

c) ceny, leroiinti ealizicj1 sukcesywnych itost;iw ziw;titych W it1itttlt.

XII. 0pis sposobu (IbIiCz:thlili CLIŁy.

I. \Vyknisiwc;i okreI;i cele le;il1ylicji 7.tiihiWicltt iop:zczwskiz;iijie W orTuuiizu olLrhowyiii spiinzILL”O:ly!;i

Wg wzilru diIt(i%VI,(Ct!() Lał:ICZniKi nr I LIŚI SIW! lii(7111j Celty olurtoWtj l)iUlt() ft eiłiZke itće(Tinio6i

VII T lit WW li II.

2. Luc/hUt cetnu oicrtoWIi brutto nin uw!clc(fniac wszystkie koszty ZWia/iTie Z iedizacia pizedniotii

/iiiii)WienilI iet>tl ue Z OlilseTil pnzedititoiti niinowseiist (1111Z wzoieiii LinioWy okresionyiii W Tillitciszej

(„cny I3ILTS/IJ hye PodWie i wyliczone w zliokr;leleiillh do dwocti niiijsc po u.”eclnkli (zisIltia z;tokrlislenli

iOIij 5 HIlle” kOlWtiWi. . 1 limie iOWy”e I rowile ) idie,”y z;snr;glie W e(Te).

1 Leinu iteity winna hyc wyr;;”onli W ilotytli polskcli I FIN). Ziiii;twiicy doiiu:ici. iiOŻlW(i..c WyrizeTla

ecu, oleiły W W.ducit (licuj. je/eli Cciii yui.t.i1iie 10(15111 % \%aIllCIe i)i)Lt Iti !.;iu,iwiiy W ctlu oceT)
!Itt”oTit uleny dokowi e przeliczenia im PLN wedle srcduiego kursu NHl” iia d,icii ()IWIL1ULL otert.

5. Jezeli w postepowaniu zlozona hedzie olecki. której wybor prowadziby (10 powstiiitit U ZIIIi1iWiILjitceLO

otiowiazku podilkowego zgndiue Z pr!.cpisahTTi o podatku od towarow usluc zaniawiajacy W celu oceny

takiej uleny (biTu/y tit> pn;etistiwioncj w nici ccliv podatek od towan)w usiug, ktwy mialby i,howiizek

iO/ic/yc zgodnie / tylni i1Cisi00. W takuii 3tz%pzidkit Wykonawci. kl1id1ujac olerhe_ jef zobiieow;uiiy

pohnlt)ninnwlic Z1uillIwiaiicego. Że \yyiMr uno uleny bedzic ptowidiiu dc> pOW.t;iuiiII Li zIl0hiIWi1t1tccet)

obowiazku pod;tuki>u eno, w ska,iiac fl;[zWc (rodi.aj) towaru któwch dost;uw;t hcdzeprowadz:u do Jutci

powsIaTilli, oraz wskizujic cii wiinou bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryterińw, którymi ZiiIflii%YIUi!CY lądzie sic kierował przy wyborze oferty, wraz z poilaiiiern

wag tycI> kryteriów i sposobu oceuty ofert.
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1_i oleric iiikoriyIiiicjsi:i iosLiilic lizitaitu niem zuwierijcu Iuiknmzy%iIIiciszy bilans ptiiikt(\%
ki \ triiCfl

— (cnn (()— bi)
— lermln realizacji stikcesyiyiiycli (l(Is(n%y (C)— 40

2. ( )pis kryiciiou ()C(fl”y <ilciriy.
l)o ku2deo Z kiyIcriO\Y zotulu pI/VIilsiili \Yiii (ikiCIOI1i iidziiIeiii procentowym.
Zuiiiuu a::cy betl ue oucni:il elt!liunI\ olcrl\ odinnud;h;ce kiNicnoin pr/v CZyIiI k1,d1 kiylciiniii podlc:;ic
ltdiie ()CCfl13. liiiHkLO\Yti Ł3EirLi.j 1) DOflh/Cj iiodunt łiid\ LV I iViiiTihl pimnklt”\y

iictii:i oicfl\ bLUzie i[IIIi ptiikItiw LIzysk!iI\Cli ZU fl57.C/t Óliic kRidH
K = ( +C1

Sposób iikreśleiini ceny:

\. Cena — Cr— 60 %

i3C\ Z \\1t\sLkiCIl I3rnul:irz nlciowtli n:;\ jiuk: %\;„r[ost [ \y OrL\ ijko C. io
ttI]\ li(liilt
I”tin\t.ICjI /1 Cent uleny n.til Lm e:t \y sptinb I iusiClit:i;!C\

Ci
C — siGo pArs ÓO

C
d/ii ( etiLi

Ł lu)Iitz li CCi)i

Ci ecil. (I liv tiud:iini

B. termin siikcewwnycli dostaw („ 40 „X hedzie 1unkto\:iily \4 nistcpujaey sposob:

— —7 diii (itl tluty zlożeiiizi ziiiiowientu 100 pkt
— X—14 cliii (Kl (11(1y ?IoJcnJt ZltiiWfliciiii 5(1 phi

(IIikuik?iIcu Ii („j/tli” (lJ?IV//”(li/(IC AnMr,r,n; ć!uoi ib// rtl/t n/l :c:Inuil-”ll jj;i Q tAjń tj l?l:/ii.i tCiW —
/4 dn)

i = ilosc mi litów x 40 °„

3. I”nnktic:i l)lz”Yłil:i%%liiliI olciloiti \Y PłC/eLlIlY1!l kiyiLnlwlt hedzie liczona y. t!ok iliiosci dn dwóch
ijsc P0 przeciikii. N1J3yyzĆt:I iczhim pu1I\ln \yYyn:iczy iiajkonzyiiiicisz:i olLrt.

.!.nllil\YiiiJaCy udzieli „ii(tO\YIc(Ilii \43”koiitwcy k!(lieL(i udenti CKlliO\sii(IIe I)e(lzie WL/\Lthi(li wyili:ziilii)iii
iIZ(IJY.Il%y1c)ilyfli \y I,Li\%it J,”l”. ora1: y I zya:iiiie uii:eil:(in li—ai i.ikor-.yaniL sZ.i W cioncjum 3 piid:nt
Nnyitrii \yyhnrn.

5. .iczcli nie liedzie :itOzn:I iIik4iiiic wyln.rc (hfl iikfli:\iIlt15.j ze W/icuili Iii Ii), Je (lUR lob w!eUi.i tilcit
nzcaIt:j\%il tuki iiii liil:iii ceity I poznst:ilyth krytenitiw oceny Heni zimmwi:ii:iey (piLeolI tytli oteil

tlt,knii:u \yylMirli t)ILniyz iii/SZL Ccliii Jizeb „ostria zioł_Ulic: (ilciW O liko_t Satliej Liiic, /iLril:i%\ iltotcY %yCJWR_
\yyJoilli%yu(1y, ktoizy Iozyli te uleny Ilu thiiciiiit w tenilinie okreiniiyiii iitct /ilithlWliirtcet”,(i cIcnI
lici tki i wyci

\I\”. Informacje n F rniaInociuuli. jakie IJ(iwiflhl% ljyc (lolielilioile HI wyhoite okrty 4% celu zaw:Irci:I
%II341I%%Y W )ir;%Wit i;IIil0%%itlli;t IIIIIILICLI4CUII.

Osoby reprezeiliullite Wyk(5lltWee lir/y podpisywlniu UillUWy powinny pnsiidic ze solili tiokuirierity
potwiertlz:ii:wc ich uoioniw:iiiie do podpisania tiiiiowy, o ile tiflhuicoWaiiie lii nie hedzie wynikać
Z tlokumt:iint /alactoirycll ulu uleny.

2. \\ puypadkn wyboru niemi y zoyonc przeł Wykonawcuiw wspillitle ubiee;iimcycb się o udzielenie
;:rinowicrii:: /aaLwiajucy ilu/c źadiie przed J,iwarcicin uiiinnyy przcdiawieriia liniowY recLtilu:I;iucj
\%spółpi;uce lyeli Wykoisiwcow. I Jiiiowa Luka wianIu okre\lau slnuily tonowy cel tlyi;ulliiii:r sposób
wspóldiulaiiiu zakres prac przewidzianych do wykonania kazdenni J uch solid urna odpowiedziilnosc i.a
wykonank zamówienia, oznaczenie ciastu irwania koiusoruunu (obejninjaceo okres realizwji pnzednuloin
zaiunwieiui. eWar:iilcp I ekuipni) wykluczenie iiiożliwosci wypowiedzenia iiuiiowy koiusorejurii pr/el
hiiircoi,kuiw lek Zjcau eli)i(ku3w ulu ctu-ai wyki>ii;mi;iii z;i:uuowiln:iu.
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3. Laircic LIIl1OM\ iasnipi \l \yłoILI Zaiiu,\y;ijaceo.

4. P()sI;Iiio\YicIlLa tistalone \YI” W/ol/C 01110W) luc I)11(lItąii! l1CŁOCIaci0I11.

5. W przypadku, dy W ykoiiawc:i. kióreao olurta „ostala wybrana jako i:ujkoiiysIiiicjsru. uchyLi sic od

z;i\;ircia ull11t)\y, /aIllii\yiajacy bedzic nią \yybr;Ić olcrtc nijkoi/ystIlit”isła sposrod pozosL Iycli oWr, bez

przepn)wa(lzeiIi;l ich pollownceo badani;i ocen chyba, ze z.ichodz puicshaiiki, O kiórych nowa w ufl. 93

list. I ustawy I „LP.

%V)nIInulia dolyct.ace !.ah)etpiec”/.eIIi;u ii;,It”żyteto %%yki)IIHIIUI 11111(1W”)”.

/alllawiajacy nic \YyIl%ILSI wn)csiciua zhc”zpiccztiuiiu nilcyytee,o \\ykoIIaIlia liniowy.

XVI. Istotne uhla struiji I)05t011()Wil”luia, I(tIe /AI5LIII! %YprOW1(170hlC do tre.ci /aw”icr:uulej IIIIIOW W spnlw”e

/I1lI(ii1I(IIIit (IIIllIiC/IlcU(I. unńIuuę w”arniiki (IIII(I%fl” :illw II/III I)1fl4?%%,V. jezeJi ZIl?)IflHIjaey wynI;)LyI

uitl %V\ koii,w”ci, . nin” zawail Z 111111 LIiII(I%%y W spi uwie zaunowiellia ptuhlicziucgo im takich wiutuiukachu.

illll0\Iy. si:,lIO\\”i Zal;ie/l)iI nr Ód1) SIW Z.

XYII. I”ouuezenic (I 5i(i(iI(iICII oChrony p1uWilej.

I. Ki)deiiiti 1 t.ikze ilileiiiti (l”J(fliii(l(O\\ I. cieli ula lub 1111:11 iiikrc w LL;skiiiiLi (iiilCO

/„iliitiICiiL oi:i/”1loiilulI Lii) 11)0/L pclIlIt”c szkotit” w \yllukLl li” z L,,o.iu”iaj:jceet” nizepisow

LIIa\V I”L )r”y4[iuopi iiitli Uciiilit\ )IiMU)L Ili/(”\li(I/.iiit \ dz.ilc \ I tiiiyy I”Zi” jak tiki lihiepowali

OlflZt h\401y ()kTe”JOfll % przepisie; fl\kllilaUcż\”cJl WyLIiU1Yc1 liii )Odli\\Jt art. II II”S. iISiilflY PLl”.

2. środku ochrony pru\\nej wobec os”loszcuii:i o z;imowicniu oriz SIWZ pi”zyslue.cja rowniez ore;iuiuz:tcjoin

ola liSic. O ktńoej lilowa w ar!. 154 pkt S ust:tw y I”Zi”.

XYIII. Klauznin iniornincyjna dotyezaca prze(w:)rzull,a tlnincli (l%OIl(IWYCII

ar”. 13 u:i. I 2 rozporzadzeiia !„arI;ni;eito .:rroI)uskie.Lo Rady (Ul ) 1(116 6711 z dnia 27

kwietni,, .101 li 1”. W „P WIC i)L”IiriLiy uisol, lzyUzIflch wzw”aizkti zprzeowi””.iuiutl) (l;lu}eh (lSOh)OW\cIl

sprawie swobodiiezo przcp(ywLi takich diiiych oraz uchylenii (lyreki\ wy 95/46; J (ozplnc ro/porzadzellie

O OcIlrt”flic dail3Lll) (Dz. bić. UL L Iii) z 04.05.1(1 lo, str. 1), (idej „„h(ODO””, uliorillu(e, le:

1) ;ioliiiiiostr:iiti”em l”:oii”I”ana danych osohiiwych jest Sieć Ratitwcy;i I_uk;tsiewicz— Instytut Wlókiciiniclwii

/ sicPz.:;i W U)PzI. ii. i;”/.c/:sk.I 51(5

) ko:uakt z il”(ickI0rclli tli „1101W (kiLc:1 jest iltOzliWy pod :itlecscm odei”w.locIi.iil

U „ani i”ana d;iilc Ilsollowe lrzeiw;ir/,tie odIa lii podiiwe iii. t” Ui. I li. h) c) ROPo w cclii zWlaz;uiOH)

Z f1i7e<liiiiOłaU iIi pĆ)łcpOWiflici1) li tidiielciiut” /„IiZiO\\ lewa

lub W ZW[ltzklI 1 pi:iwnie ozas;idui<uiiyiti interesem idouaiisir,iiora n: iod”t;ow:t: ni 6 tist. I lii.

4) otllliorc;Iiui I”;iiIi/P;ula danych osobowych beda osoby ulI I diiiolz, któryuii utloswpiiion;i zost;iTiic

tlokuinciiLci:i postepowailni W Oparciu u) iii. S eraz art. i, ust. 3 tlsliwy z dnia 29 stycznia 2004 r. —

I1r;nyi, z;omilwieli ptlbl;czllycll (Dz. Ii. .2017 r. poz. 571) i 201 N),

5) I”,iuiić-”ana d:i,ic (lsL)i)OWC Leda przcc”i(lwy\\-;Iile zeic lic z art. 97 List, I usi,iwy „/ uLic,; 4 lat od

ilu;. zako”czciuhi posL”p”u;inia O udzielenie /.iinuu icili:l. 1 ic2ehi czas rania tIillulWY przekraeza 4 lali,

(kris przecuiowywali;a obtanuje cii!”; t/l rW;I!I:a ului)W\ lub \\ iłpindili O pniwlit ti/as;idiiioiiy !ntt”R”.

idolu iistrator;u.

6) obowia”ick pod inia przez Pania!Iaoia danych osobowych bezposrcdiiio I”aiii/I”;in;t doiycz;ieych jest

wymocicni ustawowym ukreskuiynl w przepisach ustawy i”zp, zwipz;inyln Z udzi;tleon w l0SlypO\yali W

utlziclenic zaiut”owieliia pubIicnico: konsekwencje niepod1inia okreslunych danych wynikaja ć ustawy

7) W OdWCsieihhi (10 i”wniRoia (Loiycll osobowych dccy”ijc lIC leda podcinlowalle W sposol)

/.;ititL)l1l;lty/OWany, stosowanie Ilu” al. 22 KODO:

X) posiadu Pani/I”ao

na podstowie art. 15 KODO prawo) dosiepu dc. danych osobowych I”:iiui/l”alu;t douyc,acyclu

— na podstawie art. 16 ROPO prawo ib sprostowania Pani/Pana thinyeli osobowych

— na podstawie art. I Iś ROPO) prawo flidania od adniiooislraior;t oLrallic”zcn;a przetwarzania danych

9



(15(111(1W) cli z za1uyżctiiieiii iirzyptdkw o kńrycli itiuwa \ tri. 18 ut. 2 ROD()
priwo do \ytilcsienhi tai-H th, li cNs;l Uncjo Ochrom h)amiych ()stibmyychi. Id) tiiium Pani l”;in,

prtch\al/anic dan\cli (lSOl1(fl%YCtl „ani Pana doIyczac\uh ulnisza pr/cpi) l(ODQ
2. JctIiiticiciiic lt( lLatla\yCł.l tiila-acnmc, InsyILII \ l(,LicliJlici\ya 1lZypt)ItlIIuI (1 CI”!C\l1i hi l”itiil:P.iiili

oboyia/k(l iriloinuicyjnyiii \yymiiLalacyin t tri. Ii I(()l)() \y/;lcdclfl (15011 IiJ)U!?IYCI1, hiórych dane pizckai;ine
iostliia Lnmiiiwmticciiiu W zwiaźkti z prowadzoiiyni posicpowaiimcin I hidre ZaImI\4ma;Icy posrednio pozyska
(Iti \Yykt)iIlWC hi(irfcc:1 tidzial W l1OSicp(i\yaIliIl. CIIyIiI /C tiul nisiosoy,,inic CO Illll1itiCi t-dno / wyhictcii, O
k(rych mowa W tri. 14 osi. 5 R( )l)O.

XI) Lisi;i zil!cziiih(%i.

WiyIii(liiit)ii( iis71 źtlacziiiki sIaIlo\yia iic”ntliui C/tSC Sptc\”hkIcjr Isioimiych \kuiitiiiLo\y „iii1t)\ici1hI.

SIcĆBM)AWC ((JĄSiEWiCZ
INSTY1 Ul WŁÓKIONNICTWA

ZASTĘPCA DYREKTORA.
ch i InwestyCji

W C Z

lii

iI;ici;iik mi 2 —

- _ „ilszii,knr 3
4 lalo /1)1k lii

5. Zalacznik mi 5
h. Zalacznik in O

„tu ioi-”mitci:ti.- t j-i y

łoi )sUia(icłtVa O —w?n:_tniu warunków iioyiilti w luo.hpo:imiLl
\\ „tu (is\yi;idc/eIiii o [mi;ikti 101811w dc \\Vkt(Jc/ci1111
liiltinm,ric lut (liliI ttipy klj1iialotcj
Wykaz w yk nut tych dusi-iw

„iOck( UlIHflyy

o%ukJprłyolownjacii spccyIikaukc l\icro\% tuk
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I”)CLZCU ()Icriu,i

()IiF RIA

ZŁcLiIjk I dn yz IZ:Zi)_23h_

\% 1) Lid/iLICIlIC /iiIflL)\\ltflhil \V tibit prt1tr.I Utor;i)Iiu/L)I1L..n O \%IriOci

\%\-ril,t)oiI „ /k)i\CI) ii 4IU)W.;II1L)Ci I.Vbt)t t)kICIL)ll\Ch Il ISiJ%iC iii, I liSi. 8 Li.Ia\%”. VP

cl(ls(u\yt % lńliI)il I)(lIiIIr4lIJyItI)oi4C(i CI(tL(I kIInrolyego

N,z%%i I Ll(lrCS ofci-ciila:

Iii .tk”L) id . CHIIiHI.

Ziiuiwhijacy: Nieć I ditzt I.ukiIc\yiei — niytLli \\ okeniucl\\a. LII. Brze/i1ka S 5, )2— 03 Ód,.

()I.ruLm dn,iiiwu Wioiśilil Z.t)tIflIt Z V Y)1)I2.ifliiIfl)l rCyI li kioiiiyd winsnkL”w IJfltWirnia

II.lsityL1!i)Cy”CII \yirLII1I\i(II:

I (coi dery

I -p. „„a/V i

15—1% (Ite\!”?(I 90 mm 1) 0)))

Ni (.„iVi O IiiŁ I
\ ;\ IrL.iai „(i.yt

- — I
—. I

(„(11:1 Ii rui 1° oiert\___j

2. 1i.”rniiii \yykoIutiil: 12 iiiieięc” lieZat od da))” zawiticia [liliowy

I. Tri-nilu ritIi.ncji sLIkresywIiych (liiSiiIW (V (IIIIaLli)

(IILUIJĆIIir,) Ii (.Ą „ćW ułus] /„(hhh /ic,uju,.;uuc, „/pś i/uui t,-i/iiu j- :cuuluiJitu,flui jj, V bIj U uuirj”crd:uću/ IiI S

/3 hut

4. ()yEadeziiin/y. i. .„liUiriZ,Lluy flit /.„IiflUiLiHOy powierZYu iCiiI73U)C li; Itpujauycl; (7I.)ji”

13(lwyI(oIliiwul in (utjU:/uu” sAuś/ic)

()pi t!LC) /.liIl(i”YiCl1ll. KIOI W yk(IiiI\yUl /biii)Iri/I

li, @ I[7itIIj1Ił.t!j1Oi.IWykO))i[W(i

N Ił M sid wyRoi ri we y

5. /arc)etrciyiint nhź\yy idrry \yykoni\y(-ó\y wy.icpiijLcyeh \ysl1(lflic (M irźypuiRu Wyhoiiawcow M unie

n})iCWaiic3tIl się )idit.IiirC .ł,,ii1)o\\-icnii)

O. ż\kcepiutiin, L1IUO1.y\” Otul. wiruiki puIii:eiiIui wiuŁdc/tilia okrcIoiie )rceiul peciikaeji i”loliiyrIi

waiui,kiw y.aillowicI)i;i.

7. W priypadlw wyhcirti luisłel oler(y lk)IlOwhi/.UiLliIy 5JĘ (((J „awulreiui 011)0W)” hi ()krfll(iTIyCh w )r(liChclC

uniowy warunkach, W iiiiCjScu I terriltilic wyziiacionym przci ZiI11uiWilJuiCcLO.

N. Oświadczuuii/iuy że %yypelnhlcn) obuwia/ki niormacyjne pr/.e\yid/iane w III. 3 lub ar). 14 roipoirzuuliciiiuu

Itrlutnwflhii I uropc1ikieisii i Rady (UJ ) 2016/67V z dnia 2 kwietnia 2016 I. W sprawie nclinniy oisnI

[I 1)

1.1



IIZYCJ.Ij\CI1 \\„ Z\\”NI/l.LI 7. 1r/C(\yII/I))I!III tianych ()()L)(flYyCI1 W sjlIU\YIC 8Wt1tR)(I!1t(I PIZCPIYW[I tal cli
Wiiiych oni ticliylciii:t dyrektywy 0i. ą6 \kI \y(I)CC osób flzyc;riycli, (Id Ltóryclt datic o.so[,owc he/poMednio
liii, porediiio po/.\skaltIli \V CLILI LIbIL”. liii (I itdteleiiii IlII1It/.C;”I) łalflowienia Oraz /.IWarc:a i rc.iIiacji
UIlI(iW (1 tjdzięleiiie 7IIUOU uhla.

Zalac;Tiikani )!iih]iCjS!pj olciIy

4

IitIuJScOUO:c I (IiJ „U(l1Ey OM)1) thh1ItW1OIVt1

1k) IL] )ILZLIItICj Wykon yuy

Otct(;t iuożc b% ć jl(Irza(lzorI;I ni forniuhi nadt pn/Y2o10%%;I iiycli pricz \Yykotiawc, Icc, w focnik
spcłniajaccj WfllOĘi specyliLicji. Nalcey doLczyc wszystke zal4czniki wynt;t;lnc W %ptcyliLIcji.
W przypadku, ud)” zal!dzniI( nit dotyczy WykouaWcy, uale?y flhII8IĆ ha H im „iiw dotyczy”
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Z;Wjcz”iL ur 2 do iw, IZ7I”—236— 15.21)

piecidika lnuy

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, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego

w Rozdziale y.1.2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

(m +jcuwożć), dnia r.

((iOdDr)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, ze w celu wykazania spe1niania warunków udziału w postepowaniu, określonych

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

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

w następującym zakresie

(wskiz,w porlniioi i oka:sli odpowi”nlnt zika, dla wk.raric:;o podmiotu,).

(mijsuowoi;), dnia r.

(podpis)

13



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
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu nformacji.

(mnjcowoc). d 9[CI r.

(JodpL)

14



u 3 Lit) SIW/ IZZl”—236—l 5()

piccruka li riuy

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

I. Oświadczam. ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawe

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

(m/i scowm). (J fila r.

podpis,)

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

podstawie art ustawy Pzp (podać mica z,istc,sowmh podst?wę wykIuce ni .pysnd Lyymlun/ony 1

ud. 24 a4. I pkt 13-14, 16-20 wfswy Pzj>). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolłcznośóa,

na podstawie art. 24 ust. S ustawy Pzp podjałem nastepujace środki naprawcze:

(mhsci,wu:), dnia r.

(podis)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOLUJE SIĘ
WYKONAWCA:

Oświadczam, ze w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w ninkjszym postępowaniu. tj:

(pod”ć peP”a nazwą i//mn. .ićtw hk,”t ty „.dćnćod odpodm”itći NIPIPE SEL, KRSICtdJG) nie zachodzą podstawy
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(nći”jcotyosć), dnia r.

(podpis)

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

Oświadczam, ze w stosunku do następujacego/ych podmiotu/tów, bedacegotych
podwykonawcą/ami: pod.”ć

(Jol/hi niziyrii7riJJy dms, t,;kzo w siWzoosr, od pomiotu NIP!PESEL, KRSIGL 1(70), nie zachodza podstawy
wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mhjscowo..c), dnia r.

(podjii:i

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczenjach są aktualne
i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione z pełna świadomościa konsekwencji wprowadzenia
zamawiajacego w Nad przy przedstawianu inforrnacj;.

(rniojscowosn), dnia r.

(podpis)
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ZiIacziiik nr 1 do IZUP236i 52()

OŚWIAI)CZ[N I F

- btdczainy. źe Hit należyniy do erupy kztpilalowej, O kinie1 mowa \ at. 21 ust. pkt 23 ustaw\ Prawo

Zainówieit PUl)IICZI)V(I) (Dz. U. Z20h r. poz. 21o1 Ze Z Iii.), II. \\ fl)ZtIllliLfliU uxtziwy Z (lilia 6 Ioteyo 20(r r. @

ecliiniiie kniiknrciic3i I U „unieatow (1),. LI. „: 2(115 r., poz. I

owIitlc!ln\. I”t liaIeżyln3 dn lej anWj Wnpy kaiil;iInacj. @ kitrtj IR3Uit ni. 21 osi. I pki 3 ustawy Iriiyo

!UIOnICO Itil)liC/l3Ch, fl ronilaienio nWi\yy Z dOIJ lb lnico 11)1)7 i @ ulirunic koaknicnuj; I bonsumtoiow

(l)y. L. z201 S r,, poz. J 81), co poŁIIlliot\ w yIllicIiione ponizej (rnlezy podać 1/wy i de3 siedzib)

L Lp. — Na;na (hiwa) AiIre% %it-jyil)

2I —

I

H I :: H

1Odpi osoby Lipowazil 1(111Cl do

Icprizcn(O1yiIJlIa w ykoiiawcy

*
- l1:COCIR)\%aLc!i krlć
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Zihiu,uih ur do suwz lZZl”-236—1 . 20

\\!\
< Ii \\ ()IUII I \CII (I0I il\\

iiokuiuieuui\Yartoc [„ititlo . . .Prz,ecliiiio( (l()8(I\\\ I)atu \Ę”\”I\ou1Inla ()cIbuorciI j). doSttl\\ y \\ li
!uIC7\tC \YyIKOII,uulIt

I)o knżdc1 dostI%yy %YyIIliCIIi(IlIC W %%„3”iI7.I(” IhIICż3” (iOIIt/3”C cIo%yody OkrC.IJjHCt, CI,)” (I(IStI%V3” te 7.(ISŁIły
%%„ykoII;IIIc %y SIIOS(iII IUhIt?%(y

• (usil t”,us”i,,”i 1, duru . r.
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ZaIiczii”L nr 6 do iwz IZ ZP—23(—I !20

mowa lir i Z/Z I”—237— 15/24)

(projekt)

LtWiflI W (IIULI 2921) r.. W \Y\IIILLI Ii iLp0WaniI o udzicicnic z:,iUOWicnia )LIllIlczflc!”L) na

dosawu włokiiu Iioliini;ykrtowewi cięIen kciI<,roweo iahoIc7oiic!, uyl”orcin ULZ /ifll YIIIĘc:L okriy

Wykonawcy. W trybie przcIarti I1iCO”,I tiiiczoIicu Li WiLII(ihCi Iiicprzckr czalilcel WWih)WtIILOsci kWOL okFcIoiiyclI

nil podslawic nt. I I tist. $ LIstawy z dnia 29 stycznia 2004 r. l”niwo zaiiiowic publicznych 4 PZl”).

Sieci llcl;I\cz:I Lik \SiIWIUZ — l,lstyLuleln Wlńkiennictwa i;cdzibii Indii (!jle: 92—103 lódź. LII.

Iśrzezinsk:t 5 5) \Yi5iIIiViIi do rcicilrLi pric(lsicbiOrcóW prowułzoiieo picz Sad i(cjonowy dI;i Lonu—

Sródiiubcia w udu XX Wydiial Gospod;nczy KRS pod numerem: ()0000hiS2S Nil”: PI:721—000—Ot,—64,

Rcon: 00005023”)

7\\Hnyin (lillel /Iii\YIiOac%n1, rcpIe:”emito\ylmI\m]l przez

z sicdzHi Xli”:

z”. anytii d;mlcl „.\\ \koll.Lwca, repicicutow nylii:a priez

Lni(m\”.m LI\yy-jtdn!a u-:i L mOStcl)W.im.Iit (i:lilmieLo ml P”O - „) LIsII”.\\ „„I\”.(t /fl:n(m\ (t itl-i tiiiyci i dna

.1 4yuiuii 1004 r. (u.ii.z.p.). miL;, LLmiuco W\lOiiIOil(i W”.koniwcc.

Wykonawca zohow;;iuiiic się doslaiczyt Z;mmunyi;ij;mcumu „.yyiim [tiliolie w 2 pkt 2 losu wIńkiii

pcmlipropyIenoweo citIeo iuiloroweio

I 5-—J $ iJ C\!74h )Ozn ni

2. i”m/tWi(lyWa!i[I jIou tio realizaum:

— 59 009 k

3

I. Wykoi,m”.yua rt.iliimmic Z[IImiii\yltIiit: SLJI.LtSy\%”ii[e „.ą ttL.mcsi.” IIi,y[imliiI Llmmio\\y, o kti,r”.m,i iiio”.yi W S.

2. Wielkmić th,sI.i”.”. Z;mmn;l\”.i;miacy okiela „.y lormuic pisumone; zwanej dalej ._y mmiIÓWicliiumI( Ii;: dni piyed

LVyIIi[IWIYIO im. cł !.;„mm;mwmal;Ict cm turflmim)umm (h)!:mw\

3. Z;mmmmawzm;auy lita puaW(i „wick.iyt lub !mmmmmmcsz\”c wmclhosui (rdau rcal:/oW;mmIyclI ULcc-y”.y!iic u/cum

I liezwioczlmle Iii orniuje WykolKIW CL.

I. Wykomi;mwca dost;irct.i na 5\y(ij kosił /anbiwiOna tlotawc.

2. Warunki doi;iwy: meo nlawIzyli !.imawia;imccgo. 92-103 LĆd.S ni. Sniena 5, DA]” LOI)Z (INC”OTLRMS

2910).
3. \yykmuma”.yua 7,I”.YLidaiiII[L „K;iIIIiI\\ miaccc.O (I tcr:mmmmiie (i(It.I”.\ \Y lormilic p;se:mmncj (Likummi lub (IrmuLa

elekt nimi ci iii
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I)tirtiui pr/t”dIiliol /SiII(iV ICJIJS J)tilhiIiliCIl ()iI0\yIiitIUU \VyiI1S:SIII0I]l „iIilS1tiUSCL_”() 0krCiI0Iiyfl1 Ę 2
1)k( I iiiiiicjszc tiillt)W”y.

2. l)o(a\y;i p)o\y!iiIla b3”t LI(Ii)t)\%it”dili() ()t11ikt)\y3l1S (0:17. posiodac iStIcciWt) jakoci. <lcl, lub iniy (lokLillIellI
10(\YiCI”dzi1SC)” I1051iI(111iC S)”slCiIiLi /11)C\YIiicIiidjUkOsCi.

; 1”
Siroiiy tisiilaji.i, ;- etna I L” W101(fll poIiprOpyICIIo%YCtW CiCtt!2() I(II(Ir(IWt11(I jest Ccil;i jctIiiuStktiW”a
lIlio. pow-tck.ztiiia (I rtidatek VAl.

J. N”lZLI(S)”iIlSlilS ilOIIlIIlaIi]U \iI”toC hiLlIltI Liillo\y)” Wynosi 71 (sIoWnie:

1. 7:ii:l\yki:lcy naliczy i odprowadzi yAl” z iiwz:Icdniciiicin pizcpiso% oho\Yi;izLii:iUyCli W kr:itti
/;iIli;iwi;il;lcc:s), Zi1”it u!tnfl” i”VWJIt „y li /I?”iJ11t//Ł „it” llj”4op,ii”ti” cduhqucę”u?ft;y” „tk
t/dht -VI)

4, l(ozlk,tnic tlin(n\y 1:15(510 LLhśnc / lic/S. \%tfluscta LL\cznit /rc:iIuw;iaych tlaiiiw \y%ka/JllCl W
I:iktun,ch VAT w okresie -j trwailia oki-eslonyiii w 8. Faktury nio:”i być pi”zcsyl:iiie W loiiiiic clckironiczncj
na adres e mail t”f:ikltiry „I iw-lotlz.pl.

). iil1a\yiaiiltY (i(i))tlsiC „I /illialit Ccliv „dnnstkowcj jiI/ctIilliotui „ iów<ciii;i W C?HC lriy;[iii:i (lilioWy, e/cli
KliO cczflosc ilIdci Juany W\ lIki Z tikolicziii:-cr tnr u-h 11 C liOLil I)ln lirZCw (lz:Cu W Cli\yiIi Z,iW;irCla
LIiilOy\ . W 5Zc(t”-olii(lSci W fli”/yfla(lkL /01 ul1” Cc:l t;l”OWcIi iIil,”httliic:”(I 00 W\-iWtirzca 1 pr/cdiiHtHu iiIiW\yV
Lilii;uliy \1” zikrt”sic tu-in lit: llllLw niiipiL czt-clul niz luz III i,W:iiijt, Pierwsi,u JiliUtll-i CLIłY lIliI/C
L) iiplywit” Pitr\y57.CY0 kWaitaliF 01)0W IiLyW”aIlja ulillO\yV. 7,nliali:i CCII) jcdiiostkowe1 lic IllOŹe powodowie
zwit-kszcnia calkowiic narost-i umowy- okrcslnnci w O pkt 2 IlilloWs

- Za u”,ktinunic linowe Z:uiu:uw-tjau-y za”lici rzelewum tu ktmt, Wykonawcy w--kujot” Mu i:iiuiij:
W terminie itl tlili LId tlały \Yy-Sl:uW coli l.uktnry Z-uiuuuwtij;iccinn,

2. Zaiiiiuwiajaey tipowazniu WykOililWCC (Itl wysi:iw cios lihtury bez SWoje/o podpisu.
przypadku wyst;uwiciii:u puzez krajoweco WykOn:uWCc Luklury W W aiut te obcej, pliitnoci dulkonywiiilc

hcd:i w „I_N 1”: sru”t!}l-et-.i) kui”u Nll” 7. diliS polirzetI/ikjCLS__O t:/it”n u\l,iW iulIl;u l:tktjry I „i;:Ii
tu llt/Ih(ni”i lit Ale/IŁ /ldtillĆb”lhŁ(l Hi”A u/ciut t” lut” ud/cdu” ti” juzX:y :hciwc, :ostcuhIc ć”/”ii,i),

4, W pi-źr,iadktu liotlalila jr/cz krdowcco \k koii:uwcc ct-ar w ok „cit W w.ulucc tIkI-l a w\sLuwcIl.u „ikiure w
k yk-on,u1”1”cci tloku”iia piz.t”lt”/ei I1”IIIII()” t,Iiccj ii:u „l_N Ye i”t”diiit”y_ti koi_uj NHl” z tlii”iu

poprzt”dz:lFicectu dzieii V) %l:i\yitI)iil Liklitry (:11/III :0//j/tli- uyu,,j,-fl” tu”:;L”:ncryc”Jcic/A/ctjuJictćJuiJ”{ąltt/
Hi”4iipiuiut „ II/li ue/tui- O juXn- - liro/kl 0t/rok- i/lici),

11(1w I !liilit5JiI K-lilkI ntw:crti na c-r- ti „clony. tu;-cc:yw i(K \% „litiiVc 2, nielccy t Jii. (10 tlił)”
/;„\e:ircL:L UIYłti”yy, „: zaslr/ezciliunI tht. 2,

2. Uniui\y:u \4ye:u.s:u IV prz)”pidkLi, r(fy Yaitot: przcdniotui zIiiiIÓ\yiLlIia okrc-ion:u W lI[ilil}SLtI LlillOlVJC /o5t,uiiC
JTttiiliziiWiilj.

l”rzcciti/rnlt- icoiyilL, rc,ilz:ici; LllllO\ty fllOlu nii;PiL W wzypiudkti nit wyc:crpiini. rzuz- /5111:1w :1:iict--:l)
w:ir(tusu iu”iiowy. „lu-roni ten iso/c 1wu przt”Olutii lllaX <I :ii.y:,”nckscrji ja ;znla sIw

4, /„L:1tit- unii/e otl-”lapic od uiiiowy Iti podsl:uw:c kiulck.,u t-\wliilc:L) hoi i li()lli/_J\ uli pi/yc1yui:
tv pi”zyp,itlkti rdy dtist:ti”czoiiy (owi: J.:iIYICI”:I wady, w zczcoo[ntuci lit” spełililu i:uralilctrow okrcloiiyuh

2 osi. I fl[iliclSJCj ii,liowy Upriwniciiie tu pizysługuue /:ultIiwiaj;iccilitl W Cia/ii iIlLCHiiCił titl
LIli/yill:iilii (loit:u\yy tu_i LlI:u\yiliL”aia tyiiul it”zcli wadi wyyi:i Oi jaw p67(łici_

— y-z,ukrt-c;u”z;”iy iliL:”ptliiio:it”_:il —\eIidu.:c:1:, I \Y1ir/\”1tidku :c)” \k”)”klctltyc,i li;t ltIi:,”\”:lic(:\rcliillu--u1
tV luuitiwic tunuliliLi rcLl;/:n_-i drt:iw bez wy/n,luzciui:l cioo: kiuwt”nii Leoninu ssclnjuiii:i „wi:uduzu-ni,t_
Udslipicnic od tJiiit)Wy nil il)5l:Łwic powyzs/yclu prtyczyri no/c iu:Llipic- W lcritnnic ib dnia

9
I . Wyk it;uwcaiapliu: Itd r/cez łan uwi:iaccstt kiury tnT”t}Wflc W \VYsOkOSu I

:i) 10 „ wariosL-i uuiliowy okrc.tliinc1 w O ust. 2 umowy za oLIsi:ipit-ilic pr/cz /:ni:iwi:ij:uucsti mi pcidL:uwiu
S tist, 1 tunutuwy. liii od-iipicn je -is podiuw;c przupl\tuw kodeksu t 3W ib cen. Z /C7% li u?:uyui I

5111)0 W Wyk )li,IWUy,

Ii) UJ % wartosci tkuiiuj /anuówi(lilcj palii dostawy za ka/ch d,ien opo/niciuJa W rc:ili:up lc p:nli tltusiawy.
lic wiecuj niż 10% wailoici uliniwy okreloriuj w („Lisi. 2 liniowy.
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2. Z.tslrze1oiie kiry titnowite nit wylui;iji odpowtedzi.iInoci \\ ykotuiut V It z:isad,ieh oóloycli. ciel

WYOkttsć sZk(ldy sjiowodtiwaiiti iiaiosicttieiii p(ISUIIIOW1CII ttitiowtiyel pr!cwczy wys(ll{osć zdstuc/oIIci

kiti (lilloWliti.

3. /tlltWiajaey Ibl prawo tIt llOiraCalli3 kar IIIIIOWTIYCII poprzez poiuieiseiiie solnY pieIlieŹlcj naIeżne do

zapłaty na podstawie o(rzytnailt j od Wykott;twey Liktory V\l.
1. Wykonawca ponosI odpowicdz”.tIiosć za diial.it,ie osól, trzecich, którym powierzy wykonanie zaIllówlellia.

10

I -
L;imaw”iacy zatr,ca sobie prawo do piieprowatlzcna pK)h li pry.edtnioiu itlnOw”ienI:l n-t

kijku nartiach pro(Itlkc\ nyt-h wyrobu tiialnuo („fliz (Itl Oceny zodinisci wyrobu tIIIiIIIICLO z karla paameltow

tccitnkziiyeli wyroaantaliui 1uiuutwitiieeu
2. Zaitiawiajacy ii trze”t sobie prawo do odHtpenia od LIO1OWY w ciati 7 (liii od dat) oceny \%\ obu titstlnco

w przypadku wich wytob huminy ue jest zL”odtly Z katta pwainetrow tCCIitliczil\eii I WYI1bĘ4tflflhlIIl

tiul a W t C e().

ił

\ Sltu\VICi lltLtrttlIo\yaIl\ cii llulliCjs/t Lirulo\%a Iutai;i iiuttt,O\V,iltie J]i/C15\ piayi 1ioiskte_o \t (\ Ul kodtkNtI

cy\Yi heco i przepi \ I St3kV\ Prt\yO iahitO\yiCul ptuhl tZIIyCI).

12

S11ou1 \yyh1Jki1aet uuuuoyy uozstrzys”a sad llIejsCa siedziby Zatuiiwiptceco.

13

Zmiany do tonowy laoca byc wpu”owatIzuie tylko w Fraile pisetllnj pod ryoueuII niewaznoci Z uwzcledniellieun

za-at] ari. 41 ustawy Prawo zanhttwitit puhi]czi)cIi.

* 14

:Iultflyt s;lory,idzctulo \ dwach jcdnohi”zniiacycli cczel]lplai7.bcii. po eduu\n ula kaytt ze sthouh.

ZA1ĄWIA.JĄCY WYKONMVCA
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