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I. Nazyi (firnio) iniiz idres -/:IIliI%iljcei4()

-iić lidoyc;a li )K;\SIl WIC/. —Iiislyliil \VIÓkiclUiicl\y,t

iii. Br,c,”i ńska 5 I

1(13 I .0(1/.

cl. 1)—116 l—63—101

iks. (I 42 ći7Q-26-38

I(ct”ii: (l(100i(1230

\ AI Ul: Pl 724—000—06—64

;Od-flny pracy (1(1 jk)liicdiHilLLl do piąkii. od 7_30 do .30.

II. tryli II(I/iQICIlin i:iiiióiyiciihi.

Niiiicisź, pO:1c90\\liiic nrow;l(ltolle je-1 n pule 077.llr:ll fllfl ).l;iic7ą)nt 0 in mid ann e art. 3”)

(Niwy Z tiul;, 2”) shc(”ui.i 2004 r. „lino /.itti,n1ciu h::”lic,iiycli /n1t d.,lc- in; VI” ot! t_kin

\\ykilliaUL/.yLii Wytl.ifl\Cll li;, 1(1 f!0dldWW.

1. \\ .; kre;ic ;iiciure:.:ilun:,:n:n n icj;n Spec” Ihcja stol cli \\ artiuukow Z;iuinnueii:a. ZWifli ć;iItj
- I\,\ L - Z)si0sOValiC i1l;li;i prLepNy liSlln\ UZI”.

3. \Ą irIo.ć 7.,iUuUje:lia nic Iurzckracza rć)n”io\ ;H(osci knok okre4ouiij n włspN.l(Il %ykOn.lwU,”\ cli

uhl Iskctwie art. I I i.isu. S (Nilu V „LI.

III. UpIN przdiiuotui

- l”rzeduiioiuuii ZauiltiW -t-uHl je-1 (I0.5 W;l W o[.n;i pol:piopylenouc:o uldu :4) U -0rlYuill1I,cl

4 i (hUN/60 111111 ilość 12 0003)0 kz
15 ÷ 18 clitx/70 mm ÷ 90 mm ilość 20000.01) k

O6ln;, ilość: 32 000 h

(„tlili re;Ilizi(j; sLikce\Wl1ycIi co—mw nie uoe byc c0u;.—,-y ui7 II cliii o,l <sity „uit-;u,., „„luuiO\yciiii

I)o kmżdcj dosl;ln iinlts?y dol;icz\ć SW kIdŁC(%lO jiIici/atts( lub clokiiiuieim( polwicnizalan
poshidiiiie S3sleinii Laliel%lliClli;I .J;ihoci

2. \V\-koll,u-c,L ;-obo\y „.a,iy cit ZrC:lljZOync L.lul,OWiculic mul z b;I;i( 1 \%„lItllk.l(L ; i;ttlit 1 Uc W

ilsk)Wy.

3. kod (IV ol;,! Noiueuikliuiira W—poIuco Slowuiik.i /IIIOWJ,ll 19.73.20.01)—6 I)OliPrnPYItl)

4. !auii:iw:ibicy tit clopiiszcza fllO!IIWOSU! sklatliiiii mikil C/C4 owych.

5. !illil\yli];lcy flit dopiiszcia flitiZliWOsci skl:i<finji tilcfl \y;iFl,lliIOWycJl.

!.illl;i\yl;i);icy iih ptzciyidiujt li10/1Ry0ci tidtitIeiiie .„;uiiii”wcii o ki”i ch flhi)\.l V mit. il? te-t I Pkt 7
t i 1; IWy

IV. 1eminiim %VyIśolm;111i1 ZlIlli(ilyi(ilLi.

Zin,;myi;ii;icy \y3”ulI;iL2al P ilizaeji za,i,o\y;clul;m \y eruli,n;e— 12 niitsiccy lJc.Li. <l( Oli e\\lichl tiflmouy.

Y. %Varunki uuclznmłu iy oslępoiymni.

I - ( ) wlz;ehen ic zainówieni;i musa ubics;mć sic Wykonawcy, kan”y

1) oic podlee;iia \yykltuc?elmuu;

2) spclni;ija wartiumki udii;iłu w pOSlepOW;muiU (k)lycz;ice:

;i) kompetencji lub uprawnień do prowadienia <mkrcloimej dyi;,Lilii””sci „-iwodowcj:

Zamawiajacy nic sIa\y i w;iruuiku w tym z;ikresic

b) sytuacji ckmommiicymwj lub iin;uisowej:

7tniawmajacy nic stawit warunku w tym y;,krc,sic

t-) zih, lnoc i lec}mnicztmtj lub mn udowej:
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Wykonawc;i spełni \YIrLIOek jeżeli wykaże, że w okresie osittitich trzech liii przed Ilpły\YeIlI leninu
skIadantt olert. i Rill okres )rowadzeZIiI dziallnosci jest krotszy— w tym okresie wykonał (a w

przypadku swtadczen okresowy cli uli ciae.lych rownicz wykonywanych) wtlezycie co nitpun ej L dostawc
wlokiia 10lIpr0pyle110\ye0 O wtirtości cii flOjI]]IIJCJ 80009.00 „1,1 lirtitli)

(c/o fu” elit” Z1 lilii na / „I \„ „t n/nic, Ii „ska :al Ii J „ t/ok In „olach :lo: Ot uch na p t/ii cent-e ii/c Jut ni a I „ar,: ok „ni”
ni] itl/II W poMtpc;ii”wizu. II l”IYZ_c)licj II” Walił/cich uiiii”ch uL tLĄ, Z:imczii”itunci” n”:r”,iic” siei/tu kurs
m/”iM Ol „diii jn”:i „: Naroi/o ni umil / „niski c/uJai i i”,yst tt „c/ii pOS/i”pO i t auto).

2. ?.Il1utwrijacy limie, liii kadyl1i ciapie pOStCpO\YitlliI, uznilc ze wykonawca nie wymiuanych

zdnlimscijeeii zIInriIŻowanie zasobow ecliiiicznycli lub zawodowych wykonawcy w tule przcdsewzcci

ospod;ci”cze wy konawcy uożc mieć IIeriIIy wny wpływ na realizacje zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwiei”dzenit spelitiania warunków, ° których mowa u” rozdz. V. 1,2) lit. h—c
liinIcs”zc SIW!, W stosownych sytuacjach oraz w” odniesieniu do konkretiieeo zamówient, lob eco czcci,

polc”iić in „doliiościacli technicznych lob zawodowych lub sytttacji tinaiisowcj ul, ekoiioniicznc innych

podmiotów, iicz,ilcżiiie od cliaraktcru prawiieo iicz,icycli „oz nilu stosuiiłww pntwiiych.

4. !alnawi:ijacy ednocze%Ilie intormuje. iż,‚stosownt syttiitcja”” o której nowa w pkt .3 wystapi \yylaczilic w

prz”iIdku kiedy:

I ) \ky konitwca. któ,y poleia na idolnociach lub sy”tttaqi iiinycli podn”initnw tidowodiu iuIiiilwiajaceluu.

Że i”ealizujac zainowiellic. ht”dzie dysponował niezhcdnytiii n:sohaiiii tych mdlliroiow, W szczeeolnosci

irzedstiwialac zobowiazanie tych podiuiotow do oddania uti do dyspozycji itiezbcditycl, iasobow na
„0tt”zehy reitlizicji zailItwiellia.

2) !aInawiitjic\ oceni. czy udostcpiiiane wykonawcy przez inne iodiclioty y.doltiości techniczne lob
zawodowe lub ich sytuacja tiiiansowa lub ckonoiiliczltii, pozwalaja na wyka;a,uc p”y \%ykoIiiiwcc
speluna waroiikow ndzialu W uistepowaniu oraz zbada, czy nie zac[iodzi wobcc teco

iiidtiiiotii podstawy wyklLIczcItii, o ktorycli itiowa wart. 14 ust. I pkt [2 23.

3) W odiiit”siciitti (10 warunków dotyc,acycli wyksztaleenia, kwalilikacji zawodowych lut) doaw iadczcnia,
wykonawcy mona polcuac na zdoltiościaciu innych podniioiow, jeśli podmioty te zrciIizoja roboty
budowlane ItIb usłue.i, do realizacji których te zdolności sa wymacane.

5. \\ ykonaw cy moc4a wspólnie ubicrsac sic ° ud, elenie zalnowleo cl. W taki iii przypadku wykonawcy

rbtitnawl:Ija pelnotuocitika do reprezelitowania ich w postcpowauio O udzielenie z:uI1ciwieluii

reprezentowtInt W postepowtniii t zuwiii”cii unitlw) w spraw W ZiIiiIOWieIIjiL publiczttcs”,I).

„t•łnoIl1(Icnict,y() W tortitie pisemnej (oryninał ul, kopia potwierdzona za znodnosć z oryyinałeiu przez

not:n”itisza) należy do!aczyc do olcrty.

W przypadku wykoittwcnw wspoltiie ttbiecLiijiicycli sic o udzielenie z;I!nowiciIiI, warunki okreslooe
w pkt. I. ) lit. b-c itusi spclniać co Itajniltiej eden wykonawca sitiiiiidzelnie lub wszyscy wykonawcy

cz nie.

ya. ZIn]iwiItjicy nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy liii podstawie art. 24 ttt. 5 ustany 11Z1”.

VI. Wykaz oświadczeń liii) clokunieittów, potwierdrIj!cycIl spełni;titie warttitków Ll(i”zi;IIu w” OSąOWitlt!tl

oraz brak podstaw wykluczenia.

I )o olcrty kaidy wykonawca retIsi dołączyć aktualne it;t dzicn składania ołeri oswradczcnia w z;ikresic
wsktztiiyin w i[tczciiktt nr 2 i 3 (10 SIW”Z. Informacje zawnie w owiadczeniach b,d stanowie wstepttc
potwierdzenie, że wykonawca ue podlerrt wykluczeniu oraz spcłI1it warunki udziału w postcpowitnii.

2. W przypadku wspólrlei4o uhiewiiiia sic o t.tiuowieiiie przez wykniiiiwcnw o.swiadczeiiia O ktoi ycli Oliwa w
rozdz. VI. I liIiwjszel SIW! skiada każdy z wykonawców wspolitie tiIiieacyeh się (I )„iiuiItwicIlie.

)świiudezenia te mają poną erdzac spelniaiiie warnnknw ochlaJu w po.stcpowaiuici. brak podstaw wykluczenia
w zakresie, w którym każdy z wykoniiwcow wykazuje spelnianie warunków udziału w puskpowaniu, brak
podstaw wykluczenia.

3” Wykonawca, który znoi łuza powierzyć wykonanie czyści zaiuówien in podwykonawcom, w celti wykazania

braku istnienia wobec tu ich podstaw wyk uczenia z udziału w postepownuiit zamieszcza informacje o tych

l)odwykollawcacIl.

4. Wykonawca, który powołuje sic na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia oraz spelnienia — w zakresie, w jaki ni powoluje się na ich zasoby — wiruii ków udziału
w postcpowanitt z;lnhieszcza i ilorniacje o tyci” podnuotaeli.
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5. ie2eli \yykoiiawcii 1ioki liii zasŁihaeli Liii yttiacji podiiiiiiiii trzccieo, pizedstawa zohowiazaiiie ico
p(ldi]iiO(u.

6. Z;uiuiwiajacy pized udzieieiiieni tiill(wieiiia, werwie \yykoiiawce. ktńreio olerta z stala n;ijwyżcj oceniona,
lti złozeiiia \y \yłaiiIczoIlyi]l. nie kititszyiii iiiż5 diii, (einiiiiie aktLlainycli na dzień zlozeiiiii iisteptijicycl1
Ł)5\Yii(lC/CIi lub dOkLIIlleiltO\Y,

I ) ()dpis z \yliiCiwe;0 iejestrn Liii / centralnej ewideiwi i inloriuiicji o tlzialalnosei ;osi direzej, ezi-li
oclrehiie przepisy wyiil;u”ajii \VpIXLi do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzeliliL uniku podsuiw do
w yklucztiiia im pods wie o irL 24 ust. 5 pkt I LISŁiWy IZI”

2) Wykaz dosuiw. O W przypadku \Y I adezen okresowych lub elip” lycli rownież wykonywanych, w okn-sic
ostiitiiicll 3 lat przed tiplyweIll icrliliIilI skladaiiia olert, cieli okres prowadzenia (l/Iiiliilil0Ci cit

krotszy W (Viii okresie, wraz z podaniem ich wartosci, pi zediniotu. dat wykoninua I podnuotow, im
izeez których dostawy zostaly wykonane. oraz z;ilaezen cm dowodow określajac\ eh czy te (11)51 iwy
zostay wykoiiaiie uli sa wykonywane milczycie. sporzadzonea.o 7/odnie Z zakieziiikieni ni 5 do SIW!.
l)owodann poiwemdzjicyiii czy dostawy zoitaly wykoilamle lale!) cie sij:

— ictcIemKjc bidź illie (i(Iktnhlent\ w\stlmwiolle przez podiiUoi, ni rzecz które/o dostawy byk
wy konywamie, a w przypadku swtadczemi okresowych lub eiac.iycl sa wykonyw;ne.

leżeb z tizasutiiionej przyczyny o obiektywmiyn, chinikterzu Wykonawca ue est w sianie tizyskać tych
(iokui1ueiut(1\ W\ zmmilawe,i sl.ladi owiidczemmie.

W przypadku wiidcz.en okresowych lub ciaelyelu imd;il wykonywanych demencje badz inne tjokinimem,ty
)Oi\yieid/ijace cli iuależ\ te wykonywanie pow niiy” byc wydine nie wcześniej niż 3 iuiesiuce przed

Lmpl\ \VCi11 tcriuimuti skkidamuia olert.

3) l)OktiIUIiltc\Y (lou\czacycll pod inoiti tiZueieo, w celu w \kiz;InIa braku ianei,i:l wobLe linIo podstaw
wykluczenia oraz speliuieiut w zakresie, w akiiuu wykonawca iowoluje sic na e/0 zasoby, warunkow

tidzizilii \Y postepowaniu jezeli wykonawca pole;”i na zasobach podmiotu trzecie/n

ie,eli \yykonawci nia siedzihe lub miejsce z;nn;eszkanii 1nzi terytiiritnuu Rzeczypospolitej Polskiej, z;niuast
dokumiieiitu, im ktimryin ulowa w pkt 6.1), skbad;i (lokuiuielut lub (lokuiumemit w\sRiwiolie W kraju, w którym ma
siedzihe nb miejsce z inieszkimnia, pot\YiemIzpce odpowediimo, że:

I ) nie otwarto eco likwkficji ani nie oc?ozoIuo upimdiosci, wystawiony nic wezesniej ni?; 6 IHiesiccy lir/eLI

tii)lyweiiu terminu składaimia olert.

Jezeli w kraju miejsca z:uuieszkamtia osoby Itili w kraju, w ktorym wykoiuiwci na siedzihe lub niiejce
zamieszkaniu lic wydaue sic doktnuientow o ktorych mowa powyżej, zulsiepuje się je doktiineotcmim
ziiwueruijan in odpowiednio oswiadezemiie wykonawcy ze wskumzuirueni osok albo osoli upmiwlumomiyr li
jeo reprezentacji, nb osw;adczenme osoln, Liniej dokument imliah hmtyczyc, zlozone przed iiotaritiszeiii

ulu przed ornuimieni sadowym. mdinmmstr;icyjmiyoi albo oranciii suiniorzadti zumwoiowectm lub
eospodirczeLri) wlaseiwynm ze wzeledu na siedzmhc lub miejsce zuunieszkaniui wykonawcy lub nncjsce

zuinneszkaniui mej osoby. 1 erinin okicahony powyżej stosuje sic.

7. Wykonawca w terminie 3 cliii od dnia zainmeszczenii mmii sironic nmtcrnetowtm iiulmmrmuwjm, o kbaej milowa W art.
56 osm 5 ustawy 171” imzekaze zuiluumwi mjiieeintm o,wiadezenme O pmyymialeznoc lub braku priynuileznokci (Iti
tej smuci wnpy kapiialowej, o której nowa w art. 2ml ust. I pkt 23 misiawy l”!l”. Wraz ze zlożcnuemmi
iiiwiadcieniui. wykonawca może prżedStawt dowody, ŻC 10\V1ii/ii1li Z maymti wykolia\yc1 mmmc irowumdzi do
źakltieeniui kommktmmencji w pmmsiepo\sammi[i ° tid,.ieleuie zamówienia. Wzor oswiadezenia sianowi zalaezaik nr4
do SIW!.

8 zuikresie nie O mcjtmlowamiyiim SIW!, zastosowanie nuajur przepisy rozpoizathienia Mioisim-a Rozwoju zm (filia
16 l;pea 201(1 r. w sprawie iodzumjow dokuinemuituw, jakich może zatnie zaniawimijacy od wykonawcy w

io:tcpowui;mmn o tmtlzielemmme zammitlwieaiui (Dz. U. z 2016 r., poz. 126).

9 .Jeich wykonawca nie zlozy o.swiadczeń. o których mowit w rozdz. Vi. I - niniejszej SIW! oawiadczemi lub
(loktomlemutow poiwmerdz;mjacyclu okohieznokci, o kmóryelm umowa w umri 25 ust. I ustawy I”!l”, lub innych
diiktimueiuiow immezbctlmiyulu do przeprowadzenia postcptiwaiuiui, oawnitlczcrini lub dokumenty sum niekompletne.
zawieraja bIedy 1”” budza wskazane przez 1nmiutwuajaeer”o wummplmwoaei, zmiomutwiajacy wezwie do ich
zlożenia. uzupelnienia. popniwiena „iW termmuimmic przez siebie wskumzammym chyba ze mimo ich zkrżemmia titertum

wykonawcy podlesalaby odrzuceniu albo komiiec,mme hylohy tmmmmcwumznienie pustepowaiuma.
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VII. Informacje o sposobie pinii.iiiiiicw :lIliI sIę Z:IIIl;Iwi:Ijiteo t WYkoflhlWUalIli 0111! preI(tty%yIIiiht iiświiulcteń

I clokuiiiciitńw, 1 tokże wsluizanic osól) iipr:iwnioiiycli (10 porotnhiiieWhIIiia się z Wykoiuiwcanii.

I. \Vs.”clkic Z\,NI(Ioillit”llia, I,\yiiIdciillihl. \\„ili(lSki ()r;Ur iiiluriiiiicjc 7.hiIhll\yIhljacy oraz Wykonawcy iio”.:i

przekazywać piscinnic. lakscni lub diosi elektroniczini. ni \yyjalkLuIii olćrly oraz tiiiowy (liii ktorycli
ikipuszciiiln.i CSI larm:” I1MIlhibi. icdiiiiczcsnic Zaiiiawiiijacy przypomni. Że 77M(II1IC z II ust. 4
l(oi1linld/Liii:I Nliiii:ii;i lI)/.\yl)jIl i. 26 lipca 2016 roku w sprawie iHizajóW” (tOktilhlciliOw jkicli Ih]OZL” Zatihie

/u1ia\iabIcy (... o.wiajciuni:, I dokuinciuy wyiiiiciiiolic IY rozdziale VI iiiiicjizcj SIWY. (równiez w przyp:idkii

cli zlozeniii W wyniku IV zwania o Lióryin nowa w art. 26 ust .3 LbtaIyy IV]) nona być O\\ iadcz:uie ii

zi(l(Ill(lsC Z oiyiniilcIn W lililic )ISClilIiCj lub w formie tleklioiiieziiej.

2. W korespondencji kierowanej do Zanmwiajaceo Wykonawca Wiulieil poshIiJ\yac Sic numerem spRiwy

okres lony in w S I \Ę Z

Z:iwi:iifoiiiiiiiii t)S\yIadcZcihI;l. \yilioSkl (IrIZ iiiIJlill:le[e plzeklzy\%lile pizez Wykollhl\yce )IsUililie \yinily

być skhd:iIlc „li idies: Srct lśad:iwuz:i LtlkliIcWicz — iisiyitit \\ lókicllniclw:l, tu flrzezinski 5 5, Q2—lIfl
_ó€lz, „7110(\\Iellia PuibliczIle

3 ZiwI:Idollhicnl;i, l)\yiuiic/cllja \yilIt)skI ural lI1ltlililiIcIC przekazyw:lllc 1)11CL \kyLOiLlWCe drtisi
eleklioiiiczria wuiny by kItrow:IIle ulu itJres:”Ih”oc sulic” knhsp 1 luksem na nr (42)6] 63 199.

3. \\ szelki zit\lidomicniI, (lsWI:ltIcA”nl:l. wnioski oraz iulorm:ucje prekuzIne ił poilMici lil\[l lub
\\ l)un)it. tlckIiOIRilIj \>I1I_IIiI Ol itlinht k:izdej Ze sIroi. uluCłWlt)czi)C:O fh(hi\\ crdzithlii aktu ich

S. \\kouuucu Ilj(lA Z\\l(hcC ic lii ZiumI\% i.tpuccti ti \„\ ilsIlIcIlIc (hec SIWY..

6 Jezeli \ylliosek li \V\jI.ihit”Ilit uiese ]WZ Iyi1kiilC (Itl „Ilil.i\yiij.iCCLo „je r)o;”ll li do ktlhl(I di,i
V klt)I”l,lil iOll\\y.i olob%h (t”rlliiuhtl skttdauć.I oltrI. /ilillWjliicy rudzieli w\”,nun niez\loc,”ilc. je(lullk nie

Iii III 2 (liii piitd tupiLneili terulluulu sb].uduii oi.ri. .le:cli IVIlWąk ° w:\ tiehicllie (ecI iW!
\:lIVlhIc po tipI w ur Iriiflhilti. O ktśryii ui1(l\iI p)w%Zr I. lub (lo(\czy t:dz:eIthhlycil \yVi:uiuIcIi.

ino/c utlirIic W\ial,e,i Oho po/ti”tlw iC wuiirk bez iozpozu,unii. Ziuuli\ :jhcy zuaHecI \\Hihtulhu Ibl

sI:oIlue ulltcrlic(o\%ti. III kturt udti,Ie 11110110 1lWZ.

[r,cdlc,”enie fe:itiiitu sli,d;ii.;u olci”t lic npIyya 11 bic3 teriiu:llIi „u,iI:n.i wniosku. o kto,yu lIlowi II

rozdz. \ II 6 illihlu Ze

. pr)lktu uo,.liczjulsei pouiiicd2:” Ireicii nink,”zei SI\V.7.. f”ec, ud”iuloii\cll Otii1IlwI,d/i. liko
ob\y,111h1le.i iiilety li 7% rIC (rtl. 1157111 . IWCOhI CeLt) llOLileiSLC ()Sy,LldcLeuic Z:iiilaw ui:ilCCsO.

l ZlllulwbIlcY ulic przewidtie zwolailiu zthr;mut Wykoul:Iweów.

ID. tkolniiu LIJlrhIwIlht)iIyuiii przez ZIilllIVII]iCt7() (II) porozumiewani sic Z \\ykonlWc.lfflu Sa:

- N-!:i]joisfl, I oroIyski Miehal I\1lIik0\Vki

Vyiiituiiiia (lOt%CZuiCC l%auliuiiii.

\\ Ilitlt)7.Yll) lblsiCPt\y1111t1 7.lllll\yIIle\ idt \\ Vi) 17; \%ilIesiCni:I \.i(bta11.

IX. Terniuij 1_!u111a ofert;,.

I \ykoiiawca bedzic zwi;lz:I,:y (ItL-rtl „r/C” okrcs 39 tui He_heililiu zWS/;lllul OteLl! ri,:)ni:zyi;i SiQ wraz

Z tln;ywrni leruLulnu skl.id;iiu; Ofert tul. 8:1 tlt S uskiwy PZH.

2, \\ykwiawci iflt)/L” i,r,”cdluzyć tel11111 /Wi/:tflLi ):erbl lii t/s ihc/)c,PIL (Itl „„IW,ifl LI Iulhilwy

slli)tld/ilI)!C tub 11 \\illtlSis /lmawi;l,;ctso. X tym. ze 7:ibn;IWiajac\” nb,. iylko:iz, to nijnu: e, 1 3
li/Id t4)i yw(li] tel0)100 „wnizani., tikili, 7W1”tWR Sit tui Wykonawctiw O \IyTałtiiI t/Lody „I I)r/cdtti/elIc

ICŁLI) terinimin ozllucztil:y okres ie tllti”siy ed:iak lii? (iG tlij:.

I. C klinowi \Yit!CI)i;I zistidy uJ pT”zedlLl/.cniC (chinino /.wiLZtIlii oteila nie powoduje utraty Wi(liłlh1l

1. tlzcdltużclhic lc”IiliuIu /wia/ania oferta jest dolbUS/c/aIlic tylko z JL”dl)t)C/eSllylli piyctlliizeicii okresu
WI/Ilosci waduni ulIm, jciel ulic jest to iiiozliwic, Z willesicnenl uniwceil waditim lii przetlłu;oiiy okies

7W111zll1II (iterti JezcIj puzedluzciuc icrmi,iu „w,anulil oferta doko,iyw;Illc jest po wylun”zc titerty

liajkoi/yslliucjs.”_L”t, Oh(lIyi;I/ck \YiiicSiClh[;t nowc7o \Yii(liIłlll lub jeto puzedlu/ela tlo(yciy jcdyiiie

Wykoiiiwcy, L(t,icsiti (itcita zostalit wyhrint jako najkorzystniejsza

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

I. Oferta 11051 ziw;er,,c ilLskllujacc ośwudczcnit i dokumeniy:
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I ) ypcIni[)Ii”. hnntularz n[ertowy .poi „adioiiy wykIii”l\t;iti,elii ntoni sinitow teino Z;tł;icn,iL nr
I (Iti „I\\ Z. „ wicraacY U sicze”_”ÓIiioci \k”.ki/ili[C oIerowanctti pr”ciiiiiioiii /.iii1O\yiClihl. I;ic/lhi

ecite oleiioua brutto. leninu realii tcń siikee”,ywtiych dostaw_akceptacje WY .t\stkicIi pOtaiioUnctt
1%ttiiti ŁliiiO\VV but iI5llZCLLii. 1 itL/C itiloriiiace kitia c/_eć zatilowieilta \\ ykoiiawca

iHililerit pO\Yicr/VC potlwykoniwcy

2) tiswiatictciiie O speliiieiiiti warników udzialu w pOStipOW.iiiu — ZalticzitiL nr 2

3) rswiadczeiiie o braku podą;tw do wykluczent.t Z:lI2iczitiL nr 3

ą) pcllloltiueitictwo do rcpiezeiilowitlltit wyk(iiiilwc\. O ile ohYric kl.tda pelitoitiocitik

„) ittlitiwtatitiie podintoiti Ir/cc,eo tleli w konawen poleni na zasobach lub sytuacji ptidiuioltt
trzic in O

2, Okna musi Inc ilitpisana wezykn polkiiii. hi nii.7yI]Je do ISiiiIii. kotnpiiieiic lub unia trwaLi cz3tclii;t

tecliiiik.i tiiiz iiidpisiia lizel iisohc(y) ulitiwantltttiit do i”eptczeiihitttrt ykotsiwcy liii zcwriiitiz
i z;icrrtiim zttbttwiitziti W \\)HOk(i,ci (liIfi(itYIa(It cej cenie (ife[ty.

3. W przypadku podpisania olcrty oraz jioświadczeitia za znodnosu z otyniiinlciii kopii dukuiiietilow przez

osohc niewyiuieliioitii w dokumencie teestracynyui (cwhleiicyjiiytti) Wykoiiiiwcy iiiileiy do itlerty
doLiczyć stoo\\ iw pelnotiiocnictwo w otynitiale uli kopii poą iidczotiej tiotaritliue.

4. I)okuiiicitty Nii)t/tdziille W Z\ kii obcym sit skliii{iitie wraz z iloinaczciiieitt ta jeżyk iohki.

5, \\ykoitawci na prawo ;lozyć t\Ikt, jedna oletic. 7lozcttie \Yiekzej liczby otcM 11iowodtije odrzttcciije
\yii/\n(klcl” otert niozo tych priez tliittci.o \kykoitiwce.

rec ZliiLOliii t)ltIt\ nutu (tiJpoUnidti Irect 5I\\ Z.

\kykoiiiyct pDI]ieśiŁ %yszeILIc husyty zwi;izniie ż prłynotow.tttet:t i .„liietiiiiii oL”rh

X. Z;jlec,i sic. :Li k: td;tnl.s.ttit sirona (ili_nt\ k! uuilLiliierow;tttt l,olc wini itittier.:it ut cisi olerti w:,t 7
zd,icznikiitt li\i,t W trWutly posóli ze Yob,i iol.c/on;i (ii. ibitiilowatia. .5_s/Via uluienlOzLUiiiIC tej
„tiiois(tta tlekotnplet.tc;e). ural z;wYeriiia spt. rt_sci.

Itoriwki lub Z:ii;iIi\ (ruwitie..: przy uzyciti korektora) w o!erc:e poUittn b\ć ).tl{)W;tiie a tnt”cza Ł

P{itZ osobe PO(i!i0iiicI o:eitc.

1(1. Ot.r1\ iuile”\ „lo”\ w ;tttikttetej lattiercc. w eeć;hc 7.anaw i;aceno i o;”tikowic %: nutstcilti1acy
„„pt stili

Xieć Iśadiwczi t_iiktiewtcz — lie.tyut Wlókieiiittctwii, ul, lirzeziuska S”lS t)._l0.i _óilt
(tat ipiali ioni ilipiselil:

Wiókito piiiipropyietiowe ciele

Z (luIpisidcul: „„itie oIWieI;ić jiizcti (liliom 9.09.2021) i tui LIIui”I. 11:30”
I opatrzye ta/wit i dokładnym idiesetii Wykonawcy

11. 7:iiiiawi:iacy ilfoitliLtie. 2 inulinie i ar. H w iw”. z art. k ui .Just:iwy PZl oferty skliid;we w
jioStc”pO\yaIlte (I 7tiii(%ieltte itiblic/ite Sa jawili I ptiilleiiitjit Ud(tsttf)il!eititt od eliwdi ich otwarcia. z
wyjittktetit riltititacji st,tuowincyeli tljeiiiIiice jii””cdsiebtorąwi w t”ozttnhicliiu uSta\\y/ tlitia lb kwietnia
łYOi t. ti iwilci,ttiiti nieuczciwej kuitikurcneti (l)z. li. Z 1HL r. Nr Iti. poz. I 5C) z to/ii/iii.), cli
Wykoittweut W te”titlii i. l:idatit;”. klIent z.t”.ti/cnl Ze iVi toiji One tYć tidosteitititite i editttcyenie
w”:t.”;tl, iż .„:isttiuzuie :nlori:t;icje taito\\ ul tjeii:”i:ce ur/tu: eiiiiYaw,i.

12. 7::”.iw:ijiey .„ileti Jy •tifiittnicie „:islr,se.”oiie. jako Lieat!ticut Inzetis ebEitrawi flfy urzet Wyoi”iwce
iti/one W uh!tI/:et”ef wew i:eir/:tej kopercie i o,”:,;\owait:e it ..tatcnhtlca !inŹit!”ie/oruw,i, ttY „11CL”

szyte) o(dziiiiie od pozi)t.iyc uiw:i\ii clettte:ttow oeily. tuik jetliioza,iezaeno wszazaaj;:. kwrt
inIortiacie tLi:tW J :.t;e!nnee rzed.teti:i ijwni ti/Irictuic !„ed,”e te W kie osw;,itlen:iia
„:i”\yiatIcZi”ltIt skkiduitte y nukcie iiiiiejsjeno piiacli(iwuiiIi sul urwie bet zair/cieli.

L i”ttrzc”ic”nie tttldi•tttuii”ui klore nie stanowi, ta!eii:tlie\ trietlsiebitirstwi W tO/lltttli”Iilti Lliti%VV li 7Walc/uriuti
i!etiezc ;wej kotik tireile I bet!; ic traktowane, uLu liezttitec;iie i skul kuwae ledz e znodn te Z uciwułit „ N Z
20 p.tzdz.i”rnikut 2005 (yeti. Ii (71” 71;0) tuli odlajitieziteiti,

14. Zaiiiawtuipiey tilóriiittje. że w przypuidkti kiedy wykonawca otriyita uti iiiceii wewiino w trybie art. l0
ustawy I/I. ut ibtitute pr/e/ niego Wyiastttetita „lub dowody staitowić hda tutietnhlicę priedsichiorstwa W

rozutitieniti ustawy u iwalezaniti nteuezeiwej kinikuretie1i Wykoiiutwcy bedite przyslnuwuulo prawo
zutstrzezeuiui cli jako tutieiuinicut przcdsęliurstwut. Przediiiititowc zastrzeżenie zatuitwiajacy tiztu nt
sktoecjne wylaciute w sytuuicji kiedy Wykttttaweut oprócz sutnieno zuistrzektit;t jediitiezeknie wykaże Iż
dane itituirtiiutejc stuniowia tajenutiice przedsiębiorstwur
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15. \k ykoiuiwc.i noże wpr wadzić zmiany, poprawki. iiiodytikacjc iczopelicieciric do zlożonej uleny pod

wiriiiikicin, że ZiIIiiIWfl4iic3” otrzyina )iSCiIillC zilWia(IOIliiciiie O wprowidzeniti /I1UlH przed teiiililleiii

skladiiiiia ()ILrt. POWiii(IOIl)iCilIC () wprowadieiiiii ZlilUlli IflhlSi być złożone w takich snutych z,isnid. nik

skłnidanni olerl,i tj. w kopercie odpowiednio oziinikowninej lcphełli ..ZMIANA. Koperty ozonie/one

.%MIANA”” zostanni otwarte przy olwierailitl oferty Wykonawcy, który \%lirtI\yndZ11 zmiany po

sI\ylerjzenhui ptupiiwiiosci pu”ocetluiry ciokoutywninuni humin, iosI;i,ini dtilniczouie do uleMy.

ho. \ykoijnI\%ca Inni praflo puzed tiplyweuut (cruujiujti sklnidniiuia olei”i \%ucol.lć sic z pos(epowliirI potir/ez

zlt,zeiiie pisuInIue:_”o )owInIdouuineImi.1. \%edltiz heli snIiju\cim znisnid nik proWnIdżniuuic 7111111) i POl)IJUCL z

il.tpLCIfl lnu kopcicie \J\”c”jiĄ\hl „. lKoperiy ozmi,ikowaiue n tein „posob bedni otwierane w ijeiws/ej

kolejnoci po potwierdzeniu poprnwnoei posiepownillia Wykonawcy orniz ir:tmdnosci ze zloźoi]ynii

olcrininii. ktiperty olert wycotywnin\ch nie bedni olwnernine.

17. Do przt”Iiczentni na PLN w”nirlosc. nskazninei w doktiunentnicli ziozouiych „1:1 poiw:erdzeinc pelnnailini

\\niriillkó\y titiz ilu w posk”po\yniunitI. wy:ni/o;lui W wnilinLiell flilyeli on! „t_N. Znini yrnujnicy ir!\iitik .redn;

kurs pulblikoWnul) przez Nnuiodowy tank loLki Z dinni Ws/e/celni 1l05(cP0\yn10ni.

X. U flrt”i, której tI”e”u nie budzie odjiownniuhntć Lreei SIWi. z zastrzeżeniem iti. 87 tint. 2 pkt 3 utawy „7.!”
zostanie czirżuicona (nut. X”) ust. pkt 2 ustawy „Zł”). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczace tiesci

żapisow w SlVyZ należy znitcuil WYjnisiiic Z 7ntmiintwiijnmcytii przed teirnhmlein skhnidninini ojcu w trybie

)t”.Ke\yid/.ininylll \% tozilżiniłe VII li lit}SZej Przc;)nsy tustni\\y „7!” ue” pi”ze\yn(lttja ileeoc;nmcji

\ynIiUtlko\y tidzieleuirni zniowienini, W tylI) znijinsow pioitktti ) 1(1 tertllmnie OIWniicini mIteli.

%.I. \liejnee i lerniiit skinidunia i otwarcia ofert.

Ołerle niluzy zł0,”\Ę W sienl,jbie Zni”:in,uiniinuce:o: Sieć Itadniwcznj ł.nk;iiewicz—Iintytut W!ókicnnictw:i

ni. Bi”zezinskni 5/15. 92—103 ł.ódź. clśretnlrinlt I pietro, y terutlipe (10 dnia Q,0°.2020 r. godz.. 141:1)0.

2. Decydujiee zonie/cnie dlii oceny zichow,otini terminu sk!nmdnjiiini oLei illit diw i :_„odznmini wplywu uleny (1(1

Zntinniwi.mm.mcieo.. I nie diii jej W\ „iltli,i prze”y kii pocztowa cz kuirier”kni.

()t,Jfla żiozona po terilliuime wskniz;inyni W rozdz. XI. I tiinicjzei SiWi zostanie zroconm.

Oh,i[eje olei I nast.mpi w ted,ibie Znllluawinijniceżo n tituin „).4)V.24)2() I. (I irliuIziflIt 11.34)

Otw liCie olei t „i nlWO(i.

6. l”odcznis otwnu”cini ułeet 7.niullniwnnmjicy omle:zytni nntormiinicje, o ktorych mowni wnirt. Xc” ust. 4 tistiwy „7.!”.

7. Niezwloc,”nnc iO otwarciu o.”it !nilllniwmnuac\ żilunesci in stronie

\ Ww „o :jk”my.eirr.i;ie!kmż:nmm inłbrinacje mlotycznice:

ni) kwoty jntknm żnminncrzni prże!tinicżye nit stnnninsowntnne ziti1eW lenia;

Ii) irin oraz nidresow wykoilniwcow. ktrzy żłożyb oteity W terminie;

) ceny, terminu renuliżnicji soL msywnycli ulostniw zawartymIi e olert,iclt.

XII. Opis sposoiiti oliliczaitia cejiy.

I. \Vykoimnmuni okrelni celu ren I”-.ieji !:UiiliwiiI:i iOj)iżt”! Wk.L:iinne” W korinuln:i”żti olurtowy”n

s[)m)r/:mdzoi”ym)l \V”” \Y”,Oflt slinO\yinmct”o Załnuczniki „ I do SIWI l:mu,”:ie ceny oternuwej hiiitto za

rendnżacjc p:żedninotu !ilulli”\knet)iil.

2. I_n:c,”:tu cclii olentowa iWOiti) IflOsi OWz_kdtinic w5z\5tką” ko”źty łWiniż_mflC I re”iHncja :ir/cCnnoiin

Znimnti\yim_”iii,i żmiUmuc Z (IjliSelti ilrźctlcilnotu /„lIilO\V1ciICL Otnuż wżmircilu nmmiuW\, i”ki”eslommyimi W tmniiicLnzem

Xl W7.

3. („cny nti;:m lnu: podane i Wylic!OIlc” W żniokrniżIeniu do dwoc!1 miejsc po przecinku (zasada zaokrnmeieon.i

pon Lej S uinmlciy końcówki_u porn tlnic powyżej równe 5 nntic,y zniokraelic W _uorc).

4. Cenni ubecy wiuina być wym”niżonni W żlotych polskich (l”I,N). Zantniwiajnicy dopuszcznt uiuożlnwośc wyra/euii.i

ceny w wabcie obcej. Jc,eh cenni żostniune podnimini w walucie obce1 to mnoimawinijnicy w echu oceny żIOżOflcj

uleny dokonni jej przeliczenia oni „l_N wedle redtliego ktmrstj Nhl” oni dzień otwnireini olćni.

5. Jeżeli W postepowntniu złożona hedzie oleulni, której wybór irownidziiby uhi powstnniunt n zemnlnlwintjniceeo

obowintżku i,udncukowego że))duunc Z pr”epmsninmi o podatku od towarów i tisluc, zwnnuwnajnccy w celu oceny

taknej t”łeuly (iGlic/y cki przedsinuW onej w niej ceny iodnutck od towarów i ttsłiw, który iuoalhy obowmazck

ruz! icyyc zeodimie z tym i pm”zcplni:uu. W (nikon prź9inidku Wykouinuweni. sklnidniintc oherte. jest iobligow:iiuy

ponuuloriiuuwniu /nlinntwinijniccso_ że wybor jeeo otculy bcd,ic prownidinu do mwstnin:nt tu flltnniwinijaceQo

obowiazkim podnutkoweco, wsknuzujnic nnlzwe (rodz;uj) townmrmt których dostaii ni budzie prowadzić cno jcu

powtnnin. oraz wskntzujniu ich warlosc bez kwoty podatku.
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XIII. Opis kn teilów. którymi ;:ll]]lwiajicl bcdtie Licrnwał przy 1%) borze olerly. w”rHz Z pocl;inieni

wii tych kryteiiów i spo%obli (lechy ofert.

„t olcrte iako” /VStiilCj[/iI /osl.inie tiyiiaiia ulen., -„n icnajaca n;i1kon,ytniej,”y tiilaii puiiktow
kryieniicłi:

— (ciii ((c)— 60
— Icrniiu rciliticj siikcesyaiiycli dus(:iw (Ci)— 111

)pk kryteriów nec-iw oferty.

I)o katdc[o 7 Ii\ it[lit)\\” /O[LtIa )l/Yp1S[IIHI \%t-”;I ()kicl([na tdztIeiii p ct-iitt”ylii.
ZlIii;t%yi;lf[lc\ il_LI/ic ocelii:lI eleiiit-[ity oferty ()tIpowi;ld[ljacc kiylcniOll[. pri czyni kinie kiytcrwiii
fiOtlIULlL hei_Iiic ocenie ptinktowtj oprtu O POit io(Ialic zaiiid3 pnyyinawalia punktuw

Oct:nł (11(111v bt(jJnJ SLII]1;L iu[lktow tizyskaiiych Za I107cCe0IllC kry Ler[il.

Spos(b 0LIc%IchIiI ceny:

A. („cna — („r 60

/L \t/\tk[Cl1 Ioiiiittlaiźy otL;tti\Y\”cl pltyjlIiie \ylrh)ć iuiiii,.ź, CI NY oltrI)
CL liv had.iiiu otcity
I”t[nktii(a I UtOt oteny nsi:iI.iini ti U f1i)OI) ib

(.7;

s!OOphtx bO.
(1

J•”e Ce— dn-l

( llljliĄZi cciii

(I ctnZl (i:ei(y I1:C.iiitI

Iś. „I”crniiu siikce%yI1lICli (IOStII1Y —40 IltdZ[e )unklo\yiny \y J bt”_ptyicy pl)óI)

— I—7 (liii (itl (tatyih)IcllIa łJilt(i\YIC!1t[[ lut)
r1

— X—14 diii OLI ility źloźttiia 791110W cuci O pkt
(II I%OIU/IILJ II („J!; J/nIZIN! /kkhIć A”I)AI;/IZ/ I/(”M iii;! tiul!: u ji :;unoli ic1J.t tel (I/Ii (J ii,” „n:e,i:yl tu”.

11 c/ni)

= iIoć pitii któw x 40%

l”ullk[aL-fl piiyziiiwaiia ol:ritiin U 1(i9/(/kJ_JiJ hycli kryttniaCIl I1c(JLiL [t/On; z tiuL dunstia Lb tlwouli

iiiitiic po pIzecIlIkLI NL)wy/ZJI IJCZhZI pLbiiktiw \YyJnilCy Jc4kor7yhiriic9zJ uldZe.

4. /;im;iwiiijaty itl/kii 7ihIIOW[til[J Wykoiiiiwty. kWrc1O oicrti OdJ)(i\yiii(L9L bedjic W[/\iki[fl yiitie[IT[((h[i%

1irzedtl\yItiilyliI Y. [iąi\CILJ l”Zi”, uraz w XIWZ „iJt:I[iic (icc; id akr, ;LitktiCAyliikiP/a „W OZiiChLi

ki\”lci [h \yyi)t)lu.

Jc;tli ijir htd/k po/nil dnkoii;ic yhiiij tikit\ h;:jki)n/y-inc/1i Je \y/[ic(u na II; Że iwic ich WCUL

t:-:r nr7! Iw;iil;d; i.iini bI,n”i UerY i )I)/Oe;li\-ta e3Lcić \VIJCLIJV t1e: ![IU::,cypoH;ą IYL!i

t[)koIr;i \lyylsr—u o, n z iŻł: cc.L,-Lł:t);;:l1-/r izc O crty O likic: S. rit-i dti[C_ ś/laW :l;[:ty

wItwid \Vykoflat%t4i\y. kwpy yboiyk te f:\y. dii „toŻc:ih: wieniJnic tiLit: lolU-I:l )r.”:c,” ZIllWi:ik_o

ottrt (it”(l[tiR,)fl Viii

XIY. Informacje o fnrnialnociacIi. akic poyihiiit być ślojielnioile po wybort.c oferty w celu Zawarcia

11111011V W %praWic iriiitówiciiii piilhcziico.

Osoby rcpre/cliII”liiLe Wykoiiawce pr/y p”tIpl\YW;iliill tiulOWY )OWlllhly jlUI[itI[iU /iI OI1iI tlokuintniy
potwicrdzuict LII iIlZIiiCOWiLfliC (II) pOtlpiNilhil;i uiiiowy, ° ile UiiiiictiW;inic to nie beil/ic wyiiikac
z di,kunic:iiów z;ilacti”nych do oferty.

2. W przypadku UyborLl oteny zloŻo;ie; pi/e! Wykonawców t póIn L ibiceiicycti się o udzielenie
zaIflowicIIii !aiilaWiajaey moŻe ż;idić pr/CLI ziWarcicin umowy prietlsiiiwieiiizt liniowy regultiacci

wspótprace łych Wykonawców. timowa taka winna tikreUae Miony umowy ccl działania, spoióh
wspóIdziatmia. zakres prac przewitlzi:uiycli do \yykonania każdeiuti z nich, 5iiidtiii tidpowietliaInmiLć za
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Wykoiiiiiiie zaillowieilul, ozliatze!ue ez;!s1I trwiiiht kolisorcjLI!ll (obejiiiujice”o okres iealiz;iei przediiiiolii

ziriiowieiiiii (waralluli i rekojiiii), \YyklLleYeIiie Iil()1I1\Y05Ci wypowiedzciiia tiiowy koiisorcjuiii przez

kijireokolwiek zego czloiikow (I<.) C/.JSL! wykoiiaiiui zainowienia.

3. !a\yarcie iilnoy iastapi \Z0rLl

—I. l”t)SlaliO\yiellia ustalone WC wzorze 1)1110w)” Ile podlee ja nesocacoiii.

5. \\ priypadktr dy Wykoniiyca, ktńreo olerli została wybrana jako najkorzylnitjs;a, uchyli sic od
/a\yarcl;i tiulowy, LIIlUi\yiajaCy budzie itioel wybriu olerlu r jkouystni js2i sporód poźnJ;ilyuh ulen.

hi prztpnwdzeiiia tuli poiiowiieo Illialliti ()C1”t)Y chyba. że iaclitidzt pI/eskilIk), o kloryeb nowa W

iii U ust I usliwy „LI”.

XY. U”yiilagaiiili dutyczace zahezpiec,etii:i iiaIciy(co inhon:ii,ia uniowy.

/.llitIwlaiicy nie nine:ti :q%..:!j zabei11ec7Liiia tiIlez)lero wykntiani tiiutiny.

X\I. INICICIJC (Ilu Str11)1 post;inowienui. ktnre 7051:111:! wjiniwaclzone (10 treci z:IWicflhiIcj tIIll(IW\ W Npr:Iwie

iiiiIińW Clii;) puliliczneco. OĘÓII1C w;irniihi lilll)I\yy :iII)I) \yz(,r liInOw\ jeżeli Z:iui:iw ;ij;in w maga
od %%„yl•oiiiiyt” lI)1 ziwarI Z 111111 ulii(IWt W spfln%ie zailil wieuia pL1liliczIlegO Ilu takich waruiik;ich.

:0” [11151V. . sIaii[iui Zlilliczilik ni• 6 dii Sł Wł

X\lI. l”oijczcnie O srodkacli ochrony prt%yIuj.

I. k;izdeititi \\ykoriawcy tak:e innenhli iodiiiiottiwi. lizeli „hUt uli 1,1:11 interes w u:ysk,ri”t, (kUleLi)

zihtl(h\%tCIIIa (hiat 0hi 151 ILIL) 100/L pOillest stktitic IN wyniku litiruszeilla III/Cz !II1L1WUIIluiC[) lI,”C}IhO\Y

usliw”y I/I” lizysluettj;I srotlki ocfiiony priwilul przewidzt:tnc W tlzndu VI tIsUI\Y\ I”/Płak Ik l0%CUWihlI

poniżej kwoty okreloncj w” przepistiuli wykoll:iwe/)ClI wyd iny”cli ii:i podsitiwie art. II tist 8 1011w) I”ZP.

2. siO(lki oc}iroiiy pit[WIlui wobec (kłOS/ClIli (I /;LiiiOwieIlit! Oraz SIWZ przyslueuj;i mwniez illeatlizlicioiti

Iii Ul lisIc, o kk rej 1)10w;) w” art. 151 pkt 5 ustawy I”LP.

XVIII. Klauzijl,t in[orinaeyjiia (lo(ycz:!ca przelwirz:iuia tlniiycli (Isohowyełi

I. /L(Idhiie Z art. 1.1 Ust I i2io,porzadzriit Rinlttiiietitti orli1 iskieLo i Rady (UE) 2016670 z dnia 27

Iwiulniti 2016 r. w sprawie oułiniily os(b J/3 CLil\ ch w zwi;tzku Z przetw;irytiii;ein tltinycli 05(l1i)Wych I W

1)1:1w te swobodne/o pnzelllywu nikiuli tl:itiycli ()OIZ lteIt3”leiiiti dyrektywy 05 4o I (o%óIue

roiporz;idzeiiie o aułinhlne d;ttiyuli) (Dz. Urz Ul I IQ z 04.05.201o, str. 1), ilalej ‚.ROIMY, I[ili)rrllIije, że:

I idminislrauiru,n t”;Ihli/I”;trIa (billych oS[)I)[)wy[Il test Sieć Hiidtwcii I,uk:tsiewicź— Instytut Wlokieiiiiictwti

Z siei1? 1)1 W łudzi ul. Iśrzezinxk:i 5/15
2) koniaki z inpektorem ochioiiy [i.myuII ust nhliżII\yy pod adresem od5!iwlodzpI

3) „ani/Ituit dole osobowe P „eiw:irz;iiiu buda iti indstiwii tir!. O ust. I Iii. b), tj kODo w ulu

„\Vi/J:h]\hIl Z 1lrzedtn1[IiiI\yy:i) łRis(ti1owiiiitii (I udzielenie I kOili P[ihlI(”Iie<i.

y z\yl,” li z pr;lkii:c liz:o idnioiyiii ;iIiereci!i ;ici:1:a:1:atori ilu poustIw:c art 6 i. I lit. 0:
4) (IdlilOetilili I”li:U/:”;iti;1 il:iiyeh Oso[)O\YVCII lWi1 itu IV lal iodtnoty. .LiYiII tI(I()stcl)lIIoaJl /ottnie

dokuiiciil:iu”a postcpoW;iili;l W Opa1(I1I O lit. 8 or:iz art. Oli [st. 3 tbt:iwy / dnia 19 lVCflilit 2001 r

Prawo /1111111W Cii jltll)kU/iyUłI (1); I. z10l7 r. 0711 :015).

5) Pani/I”aua dane (bobowe buda pnieuliowyw;iic. „rodnie, art. 07 U.I. I ustawy l17p. przez okres 4 lat oe

tliii:t „akońe,uiiia posicpow:iuiia O tid,”ielenic zainówieni;t, a jeżeli e/l trwania lonowy prt_ekrkZa 4
l:itt, okres piyeuhowyw:iiiti iibejliluie c;IIy i/ib trwait ia Umowy lub w oparciu o pr;iW]lie 0/Lisadli jony

iilkrts adjii,iiisiraiora.

(i) OI)0\Ylii/tK podania il%e/ I”ania/Pana ilanych (isohoWyu he/piąednio I”aid/l”;tnti dolycziicyuh jest

\Yy:iuleielfl Usta%YO\yyifl okresloiiyta \Y pritpotieh ulsI;l\%y Pzp. z\yla/;in\ Iii Z tnli;iIuiii w jlOslCIMItiIiliiI

o wlzielcriie /iiillÓwieilid ptlhl:Uint/(Ę kt)IlsekWCllUe llieliO(lJiiiiit okreNlonycll diiiycIi wyiiiktija z
ustawy I”zp:

7) w odniesieinu do I”anUPatit danych osobowych deuy?jc ue liedi podciiitow:iie W 5loS0li

zauiilillatyzo\yany sIosiIu”anie ilu [nt. 22 ROI )O:
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5) puiad;i lani!i”ait
— tła ptiiIaiwic art 1 k( )IX) Plt\”t) tItL%łClitl dn djitycli tlt)i)t)WyCIl Faiiil”ana (iti(yCilCYCiL

— iti ptidtawic ail_ Ui RtDl)() prawił tki spI-os((naiłia I”aiiiłI”aitt danych tsohoU cit
— it:i poJsilwiL tri. 5 RUDO prawo .. idaiii;i od itiitiniiratnra oraniczenn nrłt-lw;Irz;liwI daiiyuli
()—nlfliu\ t-li / JastrJe/eliltIli prćypatikt)U ti hión ch niowa w tri. IN ni .2

praUn lit) \yi)jtsienIa skaiyi titi Iiejtsi I ochrony I);tiiycli O)oho\yych ..(]: orni l”au/htn. ze

1)r,ti\yiiI/,lliie danych i,i[ijny\ch I”anil”an;i (ioI%-c,lcycIi narłb/a puepiy RODU

2.Jetinticzcnie Sieć I id;twc,a i.uk:isiewicz — instytut Wióbietiniciwa przypomna 1) uia,:;icym ja I”aiui P;iijii

niinw,azkti ntorinac\jnyiui w\i]ikai;lc\-ili z ar:. 4 RO)I)( ) wy-ludem oóh hzc/n\ cii. kińr\cil (łanu

yt,stalia „n1hj\yIaacciimn \V ZM Uł/kti /- prnwIdzollmił )ostupow-łijicm klon ZamIl;Iw[ajacY

iosrednio 1Oi\ska tid \y\kt,iiil\%cy [Ii(iłacCL) tidzuil U )ostt-powaliiu. uiiy[xt Ze nt z,tsIo.ow;tnjc CO ii.i]iiiit

edno j yzacyci. O kónch HOMa U ni. it ust .5 ROI)(i

XIX LiNtI z:tLIcziIiIan%.

iti ilitłite iil/t LtiaCft-m -t oflit lik: .1 milki CfC.C SpeC\ ILLC Isk tit\Cit \\ trunkow „ (lutU cliii

- „K;ilacyii”h. om I — \\ rtr tiirnutii:,rza olcrly.
2 Ztl;t-iik nr 1 \k zor tswiadczcnia o sptIn-nilii \%trt,Ilko\y tidzitlu w lostt-powtnltt

3. ZaI;ic::iii-. nr - — Jor t.wiadc,enia o bruku ptidsiaw lo wykiticziimia
1. Z;l:utn”k im.) — iniorzimaeje na leniał ::rupy kapitiitnyt1
5. Zal;tctntk itr — Wykiz wykonanych dostaw
im. Llac,n,L Itl (I I”inekt ((II1OWV

t
osoba r-”\:-oloWuj.It i spt\ hkicc Kierownik 7amiM sijicezo
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Zahicznk itr I do siwi IZ/ZP—236— I (i/20

Pieczcć Okreitla

OFLWI”A

W p0SlCpOWlfliLI O tidzieltitic !JIlIó\YICIIiiI w trybie przetiluw nieoeianiczonn;o O wartosci

iieprsłracyajitcei WYZOII4 w złotych rónnttwarictsci kWot okreiony-ch tia podstuwie iit. I I ust. 8 ustawy UZI
na dosta\yc %VłóI(ilil I)oI1propyItilo%yeo cięlcĘn.

Nazw;i I adres oferenta:

nr itkst lit tel t-—iti_III

Z:iinaiyiijcy: SieĆ I id\cza [.ukasiewicz — Instytut \k okiemiittwa ni. flrzezińska 5:1 „ 92—103 XXI!.

OFerujeuty tittsl:iwe wlńkiti poIipropyIenoweto cięteio zeodtije z wyttliwiiiuiiilti spt:ybk-icji istotnych

\ lrUllkt)\\ /:ll1lt”\\ cum HI ilUSItIiLIjiIC) Cli wiruiikiicli:

1. Ccci alerty:

____________________________ ______________________________________________

I Siiwkii Ciłkuwil;: w;iHilse
I.j), iliist: ttłiin%Ikiw;i

I 1141(4)
\A I tu [(tli) l”nzyei:

1--6 (IttX/61) 111111 1201)1) k:

2 I 5--18 tli exJ7Il- 91) 01111 —- OtO) I -

ceitit brutto oferty

2. ł ertuiti \ ykouini;i: 12 nueiccy icz;w od daty z;iwat-ci:i ni nowy

J. Iti-min realizacji sukcesywnych dostaw (xy tlni:icli)
li nJTrn nntyrpttt/ać X)Ijkpi-Ił?tz i/aś t/ni ii z/ł:t/j/ :inni)lIi Jz;i nit. ) t///i t///I /n:ttkzu/ Pij”. —

j-I tui:)
4 ()syiiidcz;ini/y, Że ziinhlerz;iiuy/ ile !;Iniiei7aiuy powierzyć realiz;itje flt5tcUjiic\”C[i ezesci zilniowienma

li itl wy ((lii I \VC() I 11 (ł//tj mb;4 „bot” skit „Ż lit -)

L J Op czesci z;iitittwieiii;i, kiora Wykttn;i\%c;t zamierza \;iz;t iotlwyktiii;iwey

J1OWIUIZYC rIo rcaIwacJjjirze!Ju)dwykoihiwcę

H - -- Ł
- -

5. Zarejestrowane az%y i adresy wykonawców wystepujacych wspólnie (\4 przypadku Wykonml\4eow
wspointe uhiee;ijacycti sic o udzielnie z;tiiitiwicitia)

6. Akceptujemy projekt tituowy oraz warunki spcIitcnia w madczen ja okreiUoue trekcia specyikauj istuinych
wanu ikow Za lit) \Ą”i cn ti.

7. W przypadku wyboru ilaszej otcrty, zobowiazu jemy się do !a\-arc Iii U iUOW ta okrbionych w projekcie
Umowy warunkach w miejscu i teritunie wyniac?onyill przez Zaiu;iwiajaceso.
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X. ()wiadciaiu/itiy, że wypełnilciu obowe,zki itl rilhlcyille puewklziane W III. 13 lut) ari. 14 rozporzatlzcitia

iai lamentu lur pe1kieo i Rady (Lit) 201 6,679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W 8p1Iwic ()cliI(llly osóli

Litycznych W ZW azku i lllJeIWalzaIlicIIl danych ()SL)hOW\ch i W S1Fl\YlC 5wOhL)dllc (1 Pl Zeply\yu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95i6, WŁ wobec (18011 hzycznycłi. (Xi kloiycłi (lanc 0}ąlhOWt

bezpośrednio kil po8rerlnio pozyLilem w celu uhieailia SW (I tidzieleiiie llillIeiSZCt0 zalllćwlelila tInt

zawarcia i realizacji tiulowy o udzielenie zalllowicula.

ZaIacznLkani nincjzej ntrty :i:

3

4

11ie]Scu\Vt)c tlai;t l”O(l}l!8 ()H0) t4)la\\”ll[l)IlyLl

(II) rejllezentaeji \\ yko[la\kcy

Oferta titoźe być Nporz;i(Ilnfla ii:i foriiiiil:irz:icli pi7yZt0W1Ilyeli Pl/st WyKonlIwc4, kei w tornite
spełniającej 1YyfliOl specyIiKittji. Naley dołączyć wszystkie załączniki wynlaane w specyiikacji.
Y przypaciku, ly zalącznik iiit dotyczy wykonawcy, iialt?y napisać im inni „„nic dotyczy”
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Zahiczn”k ur 2 ilu siwi IL 7F—236- 6 20

pICCZWLa irmy

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.

(miejscowość), dn r.

(podpis)

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.1.2) Specyfikacji Istotnych

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

w nastepujacym zakresie:

(wskozar podmiot i ukmsl,ć odpowiedni zakms dla wshazanecjo podmiolu.

(micjscowoŚć, dnia r.

(podpis)

13



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, 2e wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach sa aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną swiadomością konsekwencji

wprowadzeni zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(itiiyj;COwOść), dnia r.

(pQdpi )

14



Zalacjnik nr 3 do siwi IZ/ZI”—236—16 20

pieućiki rniy

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 POSTEPOWANIA

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie

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

(n lJUJ.C0WO$y), dnia r.

(podpi )

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

podstawie art ustawy Pzp (pod.ć mi]. „tosownnh iodshiwc wykJureni; spaJakI Wyfll;”IńoflyGI?

„d. 24 ur. I 1kr 12-14, I6%o :.żawy P1i]. Jednocześnie oświadczam, że w związku . ww. okolicznością,

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

(mit:”jsz:awosć), dnia r.

(pcdyi..)

15



OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ

WYKONAWCA:

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

powołuje sic w niniejszym postepowaniu, tj:

(pod,ć pełna nazw M,rrne. „„dns a łI;:r O” tez 005:1 od podn”utii NIPIPI sa. KPWCE1DG) nie zachodza podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(iii/ejs(oyyo:”. 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

podwykonawca/ami (pod

pełna n;izwe/fimie, adro;, a także w ziilezflosc, od podmiot” N;p/pEsa, KRICI JDq), nie zachodzą podstawy

wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

(mh j: owosd. dnia r.

(podp

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie intormac3e podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawda oraz zostały przedstawione .: pełna śwEadomoscia konsekwencj;

wprowadzenEa zamawajacego w błąd przy przedstawianiu informacjh

(mh2j.:cowosc), dnia r.

(podpis)
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Zahcziiik lir (10 177P—236— 1620

pitciitki iriiiy

OŚWIAIKZENI i:

— ow adczamy, Że nie należymy do rupy kap[ttIowct, O ktoiuj mowa w art. 24 usi. I pkt :_j ustawy Prawo
/aniówicn Ikiblicziiycli (Dz. L. z 20 r. poz. 2 1o4 ze viii.). tj. w mzuIfliciutl ustawy z dnia 16 luteio 2007 I. o
ochronie koiikuiyricji i kolstiItieIitÓ\k (Dz. U. z 20 5 r., poz. I

— oswi:tdci:tiiiy. 10 lIlIe)YIIly do trj 5:111101 „I”ufiY kipitaIO\Y(j, O Llori”l mowa w art. 21 ust. I pkt 23 ustawy
„rawo Zamówini Ikihlictiiych, tj. W rozuillJcliiu ust:I\%y Z lilii 0 lutceo 2007 t. o oclti”onie koiikureiiuji I

koiisuiiieiitow (Dz. U. z 201 r., poz. 84), (1) podmioty \YylUi(”liIOflt P0t11.Li (n:l!ezy podac nazwy i adresy
siedzib)

Narwą uirnta) —

podpis osoby U]h)watflhIOIiUj (1(1
ruprczeatow:i liii w\ k I li w( y

*
— it cod pow jednie sk ros
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lir .9 tłO :LWL IZ/ZP—236— I 6/20

\\ ykaz \yykoila!iycIi (łosa\y

\\;irlo I)nhlhl
Doktiiiiciit

[„i,etliiiiot tłoii\yy I)ita \\„kTiiiu;i ( )dhlolci
I .i. do;iwy w zł

iikyL

1)0 L)Ż(iCj (i(INti%l)” WYflhItIli()iltj W Wyloizie iiikiy (JOL1CZ3U (i(IW(i(13 iIkrcI1jjUU. CI\ il(I%itW3 W ZOSIU!)”

%%„YkOil:l ue W •I108I) iUiIt/%tV

lift /%( l)i((iLJ, (j:ii, r.

(7”ciLs)

18



Zalacznik itr 6 do siwi 17 ZP—236—I6 !()

lilowa nr I Z/ZI”—237— 16/20

(pro leki)

Zawad:, W (111111 2020 r.. w wyniku poicpowaiiia o ud,iclciiic zaIlawcna publiuzne:o mi

(losiaWc wlńkna pciIipropyIeiioweo cic(eo i.ikońcioiict:o wboieiu Z:iimiwbijiceLo olćrly

WyLoiiiiwcy. w Iiyhic pr/elarw iiconhi1iczoilco O WaI(o.ci nicprickniczai.icci rownowarwici kwu

okreIouych na potlsi;iuic n. II ust. N Lisi,iwy z dn:a 20 siyciiiia 2004 i. l”riyo zaifluwicń publicziiych (171”).

)Oinicd/

Siechi H;ijawc,:j 3 ]KASIIWICZ —liis(yfl (ciii Włókieiiiiiciwu Z iedł.iha \ Indii (udic 9.1—103 ód, nI.

Irzezińska 5 5) wI1ianyii1 do rejcsiiii przedsiebiorców prowcizonego przez id I(cjoiiowy dla Łodzi—

Siodiuicci, W Indii XX Wyd,ial Gospodarczy KRX pod ltiiiicrciiy 00000HS3NIs NI]”: I:724—000—06—(i4,

I(coii: 00005023?

zwanym dilcj „.Zallll\u::jacynf, rcprczcniowanymn prycz

2) -

Z scdzb:i W Nil”

zwanym i dalc.. \ ykoml.fl\c(. renrczcnmow:mmiymu „pr/i.”

1)

Umowa uwytcdiima wymuk postcpowtnmt oparleco o pmzcpisy ii. 3”) ust\4y Prawo „mowit )iibiicZflyc]t z

„jnit :) styczn]m 1004 r. (u.p.z.p.), mnoc. kioreLo wylomlioIl) konmwcc.

Wykonawci /Ol)OWblzliJc sic do-t:iic.”yc !.irlLlwIiitccmLi ymnicriionc w 2 pkt 2 „losuj iiIókiiii

pobpnipyIenowcic. cicIeuo W nortynicmit:icIi;

4 + 6 itte”160 „lilii

I 5—18 (Itex/70—-QOmnm

2. I „rzcw:dyw;i:i, ilosc do rc.,hz;mti::

4 ÷ 6 (Ite\J60 mm — 12 (100 k
15—1% tł In/70- -„Oni mit —20 000 k

3

I. Wykomiiyc:i rc;mliyujc ?iillć \Viillli. Sukct.y\Ynic \y OlKrc.lc r\YiIii;l Ufliowy, 1) ktOr\im „mmOw,i W N.

2. Wicikosu diisltw Zmmuawiipcy okmtI,m W tormuic piscilliluj zwimiuj dale1 .,/„imUt)WicIIiclml na (li[

wymnaganynl )1z.ez !irnlwiIiaccgo lc!iimincill dostawy.

.3. ZtiniiwitjiiCy mi prawo iw ickszyc I ib ziminicjsz.yć wielkosci doslaw reilizowtmiycli sukccsyw lic O etylu

nwzwloc,nie iii Iorni.ujc Wykontwcc.

I. Wyki niwci tIt,siiru,t tli Swoj kosił 7IIilIb\Yil)l1! (łOst3\Vc.
2. Waruiiki (I(ISIIW)” uw Ii1iza/Yii Lzin]ziw:ajicCgO. „)1—I(13 Audi ni. Nmiicżn., 5. I)AI” ŁOI)!. (I\(( VII R1S

2010).
3. Wykoirmmwca zowiaolaiuii !arnaw:.ijmcc) O lurminic doustiwy W ormiuc picinnci (Iakscmmi lub doui

cl cki mn c/ii i
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*5
I. I)osl;trczony pr/CdilIiol Zllli(\iCIlIa pO\VllliCli odpo\-iatl;ic \y\”illI!ililiOlli tkiclonyiii y 2

phi I ii:iiicsti lIlIlOVy.

2. Dostaw;, p Winu;, hy O(lpOW:CdIliO O,JIakOWaIIa (ir.iL pos:ad;ić -W iLlCdWl) jako.ci”iici, lub iuiiiy tlokiiiiieuii

iiotnicrd;”.;i.jcy pOi;ititiIIC s\S(UIllti /JI[3CW :l!Clui;Iiako:a.:i

* 6
Stron\ uI;il;ij;u, „C cena I l wlókiin I)OIiprl)pyItuii)WCi) cięIeizcI IC( (CIUI C(lflnlkll\yi netto:
4 6 (I(CN/61) lilii) . 13OWiCkSlllIUi (3 J)O(bILk YM
15—18 (heN/79—Ol) lilii) —

. 1iOWrckĆiulla O p d;iek yAI.

1. Maksymalna in itlalil, w;irio-c bruno [liliOWY Wynosi . zI (sitnI lit:

3. 7;ini;uwi;i;ucy naliczy odprowadzi VAT z tlwzdetiiiieiiicni F/CiSt)W )bOWtal.t4aCYcll W kraju
L tu Wiajaceno. (Zup/s /05/Uli/t ii/willi II /0 ipudAn „t/u I(i/ouhinx .%//Śnh;/oL -go t”//it ii/c /t”J,/c

Jon y/)

4. (oilicztutie ttiult)”Vy iiastipi /t[)tIuiiC Z lacyuia w:nhiiscia l;,kiyczruic zie;iliztny;uiiycli dostaw wsl(z;ina W

t;ikuii,-;icli \- r\h ikiesie jti trw;ini okueJouuyuti n . 1-ikitin 110:4.1 Inc pr/tsyłant W ollitLe

tltktioll!tzlic1 1/ i(lICS C—rublu cl:tkturyst ru.ltnlZ.lll.
I. „.-iui:ryu;t;,t-y ttopus/.c/( ziuui;lit: eeit\ Ittluuli:.iL.ti\cu pi.”ctlnuitliu -/ !iiiO\VICłlii S t,”;i-ru tr\yai%t.L iiiI%?\yV. 3

ktiniet/uitl\L tikiti 1111:10V \Y\njk:i Z uikoicyilotL klllr\Cii ilu ilon);! nb l)rLnZreu W chwil. :iwjirci.i
uniony. V z,tc- nIno ci w ir;xixiukii (IUi;Iifl (CO .alrt)wc.i IlieZbtdllt”rO dn Vy(Worł.cnia przudiuroin

uiiuiwy. Liiliii)\ y ;.rkrcie ctuiy lit: iuo:.I i1::.iuip tzc-.ctj niZ raz na kwai.tI. l”it-rn--/l zlillilla ci/iV 130/c

nat;pit 3(1 tO) VIC pucnIszero kw;:rtan olloni;ij\wani.i LImon. L:uEaiu, UtIIY CdIIt)5IkOUt nit 1110/t

)OU(1tk)WIC ZWItli//Clui,i calkt1WitC \VWttlhci tlIll%lU\ tkieąoiiej w h pkt [1111(1U Y,

- La w-Y-ktull;iui-c lIlOWY !.ŁIliawiii;c\ iapbit: pu/t”lcncuii ur konto \\-Ykuullwcy nrh.i/,tllt iii iktusu
v h”ru;nic (l tai- itd daiy wyst.iyo nil ial”lniy t,unlni;i):ictlrltl.

1. 7.;iuuiawiij:it-y lJOWiI/I)i.i Wykoiiawcu tio WyiiWiel)ii akuor”y hr. swoju/n b)ilthpl”tl.
„. W przypadku \Y.!aWIuIiHt ii/cz kr:tjowel() \kYkoIi;)wce Liktory W n-;iltierc OhCCJ, phiiiiiisci dokoiiywi!it”

heWr w PLN \Y/ srtdritcn,ii ktOstI NIW Z tliiua poprzedzijuicuno tlziuri wyst;,wicni;i i.iktury ( U/N ostoi;,

?IyOJJJt”It II ai/i. „/1.11 ()(/Xi”Oj,t pOC/JO(LriUIr bliA- 1/fiut! lit!? ilU/III,” 0” /lMIr/ /0)110 /0/hi/lIt u/ilu)
4. \Ą przypadku pod.iiuia przez kraj(u\yCI1() WykOila\ytC CMIV W ofercie IV WIII1ICiC nlntj a wystawienia Lukici y w

PlN, Wykontiwca dokona przehuzenia wi!uiy obcej na PLN wn sredriueno kursti NHl” z Julia

l(iprzetl/;i;ice/[) duci, Wystawucilla Iikiuiry (:11/1/ cuknij” i,su/i/cli- ii („h-:-,un(-i ud kitipu /uu)cJwc/cn/r
H-l”Aunn/lI-(-r” In! no/un” ii jMu-j :J,roIaI..ei/lwuo i/-stu).

I. liniowa rii;ejsż.i uniki zawariui 3_I C//i @Lie”.Ioiiy. —tlkt:esywrl:C W icnuirint 12 iiiiesiccy liczac ud ILI(3
7.:iw;ilx Ii (liloWy. Z 1:Istuzczc:lJCIll tnt. 1.

1. IJniowi wyc,na W pr”yiiauku. zdy W:iIIOLU pu:Cdiii;i)ltt /iilit)Yi rH-i okrulouri w ni-t inuowuc „-lnl-:UIL

zic;lht/OWin,1.

u”rc1ri(izCil1t” cr101111 Icil/,itj til1lOy liliI/L nnl put W p.%VPaIi{0 IHC Wyt”ZtlPcuia fil/CZ L:uui;iwiijutuiit

W;l:ioc4 uillu)Uy. I L-rai/i Lii 1:10/c byt lr/c(ili/oiiy max „i (I Ii-i/c II1LrccIi li st/Id! litiIi

4. /:inlaWI;Ip[c\ lilIi/t (ltl.NIapIc (1(1 (lilioWY lin l0(ISla\YIC wtit”ku t-ywiiilceo lub Z puiiz”ycli przyczyn:

1% lrzypntlkti tdy doslirczouiy ton;ii zawier,, WatlY. W /U/c/tilil(nci lUC -\pcini.i pir;iict:ow okic”loiiycl”
IV 1 n-4. I iirUUjSJC, tlniiuwy Upruiwiiiciuie to p11y4.IOCL1IC Zalli;tWi;i1;ICCilln W elano lflicsi;iC;t 110

oIr/ylulauIil diisiiiyy nb u::l\yn:crn,L \y;,tl\ jesuli \Yid.i WYS/iii na ulw

— IV s:ikrc”,re resztY I;IyspeiIlutlIien(l „wi;idcsuui,a W 1l7/lidkI.I t/Iv WYLIIIĘI\%”Ci ile I Iti/”Y1iIC 0kl”Cb01icthO

W tilliowre ICIliliflhl i”ealis;rui dostaw lici Wy/lnic/eola ibotl;itkowcut> Itriniuuli spuililuflia swnitlcieiria.

()dst;ipitulie id LilioWy na l staWie IliiWy/t/)-Ul1 przyczyn 1110 C l)aSl:ipic W IL-ririlIlIL (bo unia

°

Wykonawca zaplaci na tsecs Lani;iwiajaceno kary umowne W wysnkośc;:

a) 10 wailoci molowy (IkresItiblej W 6 ust. 2 UIllOW za Otistapiellie przez /„aillawl;ij;icee(l ula

* 8 Lisi. 4 initwy, lub nthsiapien ic ula podst;twic przepisow kodeksu cyw nieco Z pr/vi/syn c7cicycli

po stronie Wykonawcy.
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b) 02 \YaiI(lSci (lallej iaiiiówiuiic lIn (lostawy za kazdy dzień opózióciiia w realizacji lei partii

(Joslawy, lic \Iec(4 tiż II) wariosci ulliowy okrelonei w O osi. 2 uiiiowy.
2. Zasuztzoiie kary umowni nie wykiczapi odpowiedzialności Wykon.Iwc\ na ntsadacli oóliiycb. jezeli

yysokttsć szkody spowodowane IHlitiS/tIlleIII poSLiIio\yieIi oiiiiiwiiycli przekioczy wysokosć zastrzezoilej

kary [Illitiwilej.

3. /.aina%yiaJacy itia flfll%V(> tli) ptiiracasiia kII IiII)ilWIIycit popiJe! j)oIiiIiies!eiiie siiiiiy pieWeŻne należnej do

zip
Iii podsiRyie OtrzyitIiLIiej od \\„\kuna\\cy ikiijry V\I.

4. Wyktiiiawc.i ioitttsi tl(il)OWIC(liiaIIt(l\ć z.” działanie osob trzecich. klórytn powiyy wykoiuiiiie żail]I)WIeflia.

Zmiana podw liwc podczas realizacji 1IIII(I%y możIwa beilzIL jedynie za z:od.i /.amaw.iiiceo.

* I

Zaluziwiijac\ zaiizeea sobie prawo (10 llyeprowtlzeiuI pioitt ieclinoloweRlyclt prz.cditioiii /ilItó\%”IeIII ta

kikLi partiach pro<hitkcyjiiych wyrobu litialiiejo oiaz do oceiiy zeoditosci wyrobu bitalnco z karta

piruitcirów teciiiiicznycłt wyiui_iiIiaiIli Ziiiiawajace!lo.

2. !II11iwiIjac\ zistrzesi sobie prawo (10 odstapieitia od Liniowy W ciiu 7 (liii od (lity oceliy wyrobu

tiiiaIiteo. W irzyptlku jeżeli wyrób hii;ility ile jesl zeiidity z kart larinietrów technicznych

wyliihliiI;lnhi !AIIila\\ ;iicero.

* II
\\ .oriwachi ulen re.-tilouiiiychi lit cis/a tillioW. hali L.isiosow;iIlic )I1(iS\” prana iolskie:o. W VIII kodekii

cywilttco i PI7eh)iY Us.nys liawo /llitóW cii pubhiczneb.

12

Sioiy t%\”ilikapcc Z LIiIt()\YY ryrzy4a sad iiiesea siedziby !aillawlalace.”,o.

13

Zmiany tki nutowy itioci być wprowatlzaiie tylko w lOOtiK piiel]lfltj ittth Iy401tOl IiicWl!It(lsci z

nwzg.lednitn”ciu zasad art. 41 ustawy Prawo ziiiiowieii publiczuiychi.

W

Linowe spc”ridziit dóh jeduiobi;;.i:acychi eenul r;k t po cdnyni dla kasde; ze sron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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