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Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz — Instytut Włókiennictwa

ul. Brzezińska 5/15

92 10.3 Łódź, Polska

tel. :04161 63 101

Regon: 00005023!)

(iorlziny pracy: od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 1530.

2. Adres poczty cl ktronicznij: z.)rnowienią@iwJodzpI

3. Adres trony intirnitowij prowadzonego postepowin a: wwwaw.lodz.pl

4. Zmiany wyjaśnienia tresci SWZ oraz inne dokumenty zamowienia hzpu.rednio związane z postępowaniem

ci udzielenie zamowieflil będą udostępniine na stronie niemilowi http://iw.lodz.pl/o—

instytucie/zamowienia-puhliczne-aktualne/

I. Informacje ogólne

1. W postępowaniu o udzielenie zlinowieilli komunikiici miedzy Zamawiającym

Wyknnawr ami odbywa „e eliktronic zno przy użyciu miniąortalu hiw .:J/juuiipąrtaLuzu joy.pjL „ PUAPu

pod adiesein skrzynki: /IW-Lodz/SkiytkaLSP oraz poczty elektronicznej

zimowcniać)iw.lodz.pl.

2. We wszelkiej koresponden ji związanij z niniijzyin putepowiniem Zainawiajicy Wykonawcy oo:luIu3i

się num rem o tloszen la (TE D lub I L) postępowania), oraz oznic Li fl cm postu POW ifl ii przEz Zamiw Jącu LI to:

1Z/ZP-236-04/21

3. Wykonawca zamcrzający wziąc udział w postępowaniu o udzielenie „:amowicnia publicznego, musi posiadac

konto na PUAP. Wykonawca posiadający kontu mi ePUAP ma dostęp du formularzy: złożenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

4. Wynigiinii tichniczne I organizacyjne wysyłania ortbierinil clokunl ntow.kktronic:tny(h, •lektron”cznych

kopii dokumentów i oswiadczen oraz intormiuli przekazywanych przy ich użydu opisani zotały w

Rugulaminie korzystanii z miniPoi talu oraz Ruguliminą ePUAP,

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za posredn twu m rledykowinych I ormularzy rio: zlozi i ii, Liminy,

wycotanii oferty lub wniosku oraz do komunikarii wynosi 150 MB.

6. Zi date przekazania ufi rw, uswiadc zen:a, o ktorym mow W art. 125 ust 1. Pp, podmiotowych „rodkow

dowodowych, przedmiotoww h środków dowodowyu h oraz innych in!ormic;i, owiidc zen lub dok ameritow,

przekazywanych w postu:powan.u, przyjmuje się dale ich przekizanii na ePUAP

7. ldentylkator postępowania dli danego posfl:powin.:i O udzulini „imow”n;l do i:pnu są ni Leu:i

wszystkich postupowoń na miniPortalu oraz w SWZ.

S. Dokumenty elektroniczne, oswiaclczenia lub iluktronkzni kapie riokumi ntow lub owiadczeń .kadine są

przu Wykoniwcę za posridnictwem Formuł rzi do Komunikicji jiko .:iłię,:nk. Zimiwiijp y dopusz zi

rowniiz możliwoiu. składania dokumentów elektronicznych, oświadrzeń lub elektronicznych kopii

riokumentow lub oswiadczen .i pomocą poczty elektroniczni;, na „idru email: zimowienia@Uw.lodz.pl

9. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z Wymaganiami określonymi w

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawii sposobu sporządzania i

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środkow

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020

poz. 2452 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Mnztra Rozwoju, Pracy i Technologii z dOiLi 23 grudnia 2020 r. w

spraw podmiotowych środkow dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczen. jakich mon żądać

zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415 z pózn, zm.).

LO. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunkowania się z Wykonawcim n przy uzyciu środków

komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
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11. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcamk Pani/Pan Małgorzata Piotrowska,
Michał Kułakowski email: zamownifiw.lodz.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podtawie art. 132439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Oz. U. z 2019
r., poz. 2019) zwanej dalej takze „pzp”].

2. W zakrese nieuregulowanym niniejszą Specyfikacja Warunków Zamówenia, zwana dalij SWZ”,
zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

3. Wartości zamowienia przekracza kwotę określoni w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
wydanym na podstawie art. 3 ust. 1 Pzp.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamowienia jest dostawa Polimeru superabsorpcyjnego o parametrach:

1.1 Polimer superabsorpcyjny

przeciętna welkosc cząstek :upeab:orbentu od 75 jim do 400 pm — powy:ej 90%;
- .zybkość pęcznieni, woda destyluwan 1: naniesienie 3Oi Im.

60s 2 l5mm wg metody IW;
— szybkość pęcznienia, woda morski: naniesienie GOg/m1

60s 2 2 mm wg metody IW;

— absorbcja na wodę dr”itylowana: powyzej lOOg/ig
Posc: 11000kg

1.2. Przedmiotem zamowienia jest Polimer superabsorpcyjny
- przeciętni wielkość czastek supirabsorbentu od 75 pm do 500 pni — powy:ej 60%;
— szybkosć pęcznitnii woda de tylowani: naniisiin”e 30g/ii2

bOs ±9 mm wg metody IW; 120s 16 mm wg metody IW;
szybkość pęcznienil, woda moHka: n,In.e-iene 60g/m1
60s :1 mm wg metody IW; LSOs2 mm wg metody IW;

— ahsorhcja na wode destylowaną: r)owy1i 400g/g:
ibsortxja na wodę morska(01%—NaCI ag.): powyzij SOg/g;

llośr 25 000 kg

2. Wraz z ofertą Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć na swój koszt co najmniej 100 kg oferowanego
polimeru superabsorpcyjnego SAP w celu dokonania proby technologicznil, co pozwoli na stwierdzenie
zgodności wyrobu finalnego z wymogami Zamawiij,icego, określenia ceny efektywnej jednostkowj polimeru
superahorpcyjnigo SAP oraz ocenę z;:odnor zaofrrowanei:o prodcetu charakterystyka przedmiotu
zamówienia.

Miejsce dostarczenia polimeru superahsarpcyjnego SAP przeznaczonego na próby: 92-103 Łodz,
ul. Sniezna 5.

W pr7ypadku, gdy produkt na dokonanie prób nW zostanie dostarczony lub wynik przeprowadzonych prób
technologicznych nie potwierdzi, ze oferowaoy produkt spełnia ww. wymagania Zamawającego oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona.

Zamawidjący po przeprowadzeniu prób cechnologicznych okre.sI: lość polimeru superabsorpcyjnego SAP
naniesioną na 1 m2 włókniny niezbędną do tego, aby kompozyt włókninowy produkowany w Sieci Badawczej
tukasiewicz-lnstytucie Włókiennictwa według własnej technologii, spełnił parametr jakościowy gotowego
wyrobu — pęunieoia pod wpływem wody destylowanej wg procedury badawczej IW.



Następnie ustali cenę efektywną jednostkową jako iloczyn masy polimeru uperapsorpcyjnej:o SAP (masa

podawana w kg) fldfliesionej na 1 m2 włókniny ceny 1 kg polimeru Superdbsorpcyjnf?l0 SAP. Cena

dol miejsc po przecinku.

Zamawiający nie stawia wymagań co do rodzaju opakowań (zwrotnych lub bezzwrotnych) w jikich ma być

dostarczony przedmiot zamówienia, jidnw zesne intormuj e,:e w przypadku opakowań zwrotny h wszelkie

koszty ich stosowan!a ponos: Wykonawca.

Termin realizaji sukcesywnych dostaw nie może być dluz.szy niz 14 (liii od daty zlozenia zamówienia.

Do każdej dostawy nalezy dołączyć .wiadectwo jakości/atest lub dokument potwierdzający poiidane

Systemu Zapewnienia Jakości.

3. Wykrnawcii zobowiązany jest realizować zimówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze

umowy.

4. Kod CPV oraz Nomenklatura Wsoólne.o Stownika Zimóweń:

24.S4.20.00-5 Polimery akrylowe w formach podstawowych.

5. Zamawiijąi.y nie dopuszcza mozliwości składani olert czccowyrh.

U. .imawajacy nie dopuszcza mo:liwo:2 składania ofert wariantowy( h.

7. Zmawijacy nie przewiduje mo:liwosr udzelene zamówień, o których mowa w art. 214 ust. I pkt 8.

8. Zamawiajicy nie przewiduje aukcji elektronkznej

IV. Termin wykonania zamówienia.

Zamawijący wymaja reali:acji zamowienil w terminie 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy.

V. Warunki udziału w postępowaniu

O udzieleni zamowien: mo;;a ubits;ac se Wykonawcy, ktorzy ni podlegaji wykluczinw, na :.s,dach

ok eslonych w Rozdziale VI SWZ, oraz spitniają określone przez Zamawiającego warunki udziiłu w

)0tf0W „ni u.

2. O udzielenie zamowenia rno:a ubieic :c Wykonawcy, którzy zodn z art. i7 utawy p:p

1) nie podli-jat wyKlucziniu

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zimawajacy nic określa warunku w ww. zakr*.t

b) uprawnień doprowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakrok

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zimiwiiacy nit okrtiąa warunki w ww. zakresie

d) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamiwiijący nie okriiśla warunku w ww. zakresu

3. Wykonawca może w cełu potwierdzenia spetniana warunków udziału w postepowinu, w stosownyrh

sytuacjach, polegać na zdolnośiach technicznych lub zawodowych lub sytuacji łinansowej lub ekonomicznej

podmiotów udostępniających zasoby, niezaliznie od charakteru prawnego łączących to z nimi stosunkow

prawnych.

4 Zamawiajacy, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegijacych ęo udzieleniuzamówcmia wodnirsieniu

do warunku dotyczącego zdolno\ci technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez

Wykonawców.

5. Zamawiajacy moze na kazdym etapie posiepowania, uznać, ze Wykonawca nte posiada wymaganych

zdolności, jeżeli posiadaniu przez Wykonawce sprzecznych interesów, w źczugólności za;ingazowani



zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inni przedsiewziccia gospodarcze Wykonawcy moze
mieć negatywny wpływ na realizację zimówicnia.

VI. Podstawy wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamowien”ii wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzr
którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) wart. 108 ust. I Pzp

2) wart. 109 ust. 1 pkt.1, ą Pzp, tj.:
a) który naruszył obowsizki dotycł4ce platnoci podatków, opłat lub składek na ubezpiecz< miii spoleczn ci
lub zdrowotne, z wyjatkcem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, hyha „e wykonawca
odpowiedno przed upływem terminu do składania wniosków (J cioouszczcnic do udziału w postopowiniu
albo przed upływem terminu y.lad,nia ofert dokonał pttnosci naleznych podatków, opłit lub kladek na
ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami luf< zawarł wiąizjce porozumienie
w sprawie płaty tych nale:noci

b) w stosunku (10 któreo otwito lkw”daje o.1oszono upadtot, kto re:o aktywa”i ziirziuzd likwidator lub
sad, zawarł układ z wieizycielami któreiio lziałaioozc: gospodarcza jest zawie:.zonI albo znajduje się on w
mnij tego rodzaju sytuacji wynikajac:<j z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszc zecia
L ij p roced 1, ry

2.. Wykluczeni< Wyko.iawcy mo:e natipic na ki.:dym etan potipowan in ud,ii”liin . zimciwiin <na
wyli ( zony z, od nie z art. 111 Pt.

3. Wykonawca nie podlegi wykluc Leniu w okolic znosciich okrezlonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 7.5 i 6 l”zp lub
art. 109w t.1 pkl 4 Pzp, jt.eli udowodni zamawiaj;lcemu, z< spi”łnł :aune pzesł.inki wskazane w irt. ElO
ust. 2 Pip.

4. Zamawiajcy oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynnozcr, O któc yc:h mewi w i rt. 110 ust. 2 P21), sa
wylirczicjac<” clii wykizinia fliw rzetelnosci, uwzil<:clniiji< wpe i s.n:c”i”elne okol:c2nosci czynu
Wykonawcy. J ezi. podjęte przez Wykonawo: zynnesci ni są wytcruajicc cło wykazania pio zetilnosci,
Zamawiajac y wyklucz< Wykoniwce.

VII. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe w celu wykazania braku podstaw wykiurzenia oraz
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Do oferty Wykonawci zobowiczany jest dolgczyr aktualne na dzień składani ołort oświadczeni<, że nie
podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udz:ilu w postępowaniu.
Przedmiotowe owiadtzenit Wykonawci skiacia w formo Jednołito Eurpcjskiego Dokumentu

aniow in< (FSPD), t <now acio Z:ił.ic mik nr 200 Rozporz.<d.”cini.i Wykonawczego Kom”ji (iW) 2.OJG/7 z
dnia 5 tycznia 2016 r. ustanawiajicego standardowy łormul.irz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Informacje :„awirte w kSPl) stinowil wstel)ne pcctwierdzeni<, ze Wykonawca ni< podleg<
wykluc zen u oraz spełni warunk udzału w posępowanu.

7. „:amawiajcy nfonnuje, iż instru k je wyp<łniena ESPD orli <idytowiIia wizje tormul ir,:1 FSlD mona
znależc pod cclre:em: htt ps://wwwuzp.goy.pl/baza-wiedzy/priwo-zimowicinpciblicznych—
regul,icje/prawo-knijowo/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiająy zaleca wypełnienie
ŁSPI) za pomoc a serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.goy.pI/ . W tym celu przygotowany
przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESl”D) W formacie *.xmł, stanowiący
Załącznik nr 2 do SWĄ należy zaimportować do wyżej wymienionego Serwisu oraz postĘpując zgodnici
zamieszczoną tam instrukcją wypelnic elektroniczny (cirmularz ESP0.

3.7amawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyiej
oceniona, do zfozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niż 10 dni, aktualnych ni dzień złożenia,
podmiotowych środków dowodowych:
1)Oswiadczenca Wykonawcy wzakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynalezności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumien:u ustawy z dnia 16.02.2007 r. ° ochrono konkurencjc i konsumentów (Dz.U. z2020
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r. poz. 1016 z późn. zm.), z innym Wykonawc który zloyl odrĘbną ofertĘ, ofertę Częsciowi lub wniosek O

dopuszczenie do udzialu W postępowaniu, albo oświadczenia o przynaleznosc do tej samej ęrupy

kapitalow”j wraz z dokumentami lub informa altu potwierdzającymi przygotowanie otarty, oferty

częc:iowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy

nalezącego do trj samE grupy kapitilowej zilicznik nr 3 do SW?;

2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ceni rilntij Ewidencji i Informacji o 0zialalnoci

Go podar uj W L ikre sit ijt_jOh)Jł t_ 4 pkt 41”zp pon 1dzonych nit wcz niej niz 3 mi” J )C przi d ji

zloziniem jezeli odrelin, przepisy wyrna aja wpisu do rejestru lub ewidencji;

3)Owiadczenia Wykonawcy aklualnosci informacji zawartych w owiadczeniu, o którym mowa wart. 125

ust. 1 Pzp W zakresie odnosiącym sic: do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust I pkt 3 6 Pzp oraz

109 ust. I pkt 1- wzól ocwadczenia stanowi Zilicznik nr 4 do SW?.

4) Informacji z Krzjowiigo Rejestru Karnego w zakresy. dotyczicym podstaw wykluczcn:a wskazanych w art.

lflxn4.JnlH1Hi Pzp soorząilzonej nie wczi. nie ni G miesiiii y przd jej zlo:eniem;

5) ;„asw „dcztnia wia c;we:o naczc:lnka urz€du skarbowno potwierdzajact.o, vi wykonawci nie .:ali: z

opłacaniem podatków i opIat w . ikreie vi. 10) ust. ijikti ustawy, wystawionego nit wczeniej niż 3

wie iICE irz,d @ zło:,,nier, a W przypadku ;sligania z oplacii”em podatkow lub opIat wraz

w adczizniem zamawajicy ::ada zlo:ena dokamentów potwenil:ajacyi:h, :e odpowtdn O pr id

oplywem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w potępowiniu albo przed uplywem

term nu klidto ia ofert wykonawci dokonał ph,tos nale-nyi 1) podatkow ub apI it wr iz ods” I kimi

al) :;rzywnam lub ziWJłrt wk.Ąci” porozumenie W spriwe piat tych naliznoci;

6) ?i”wiaduinh albo innego dokumentu wiaciwej terenowej jednostki orginiziicyjnel zaktidu Ubimisziń

Społi:c. nych lub wi .ciwe;c oddziału rron,ilneiil tub wtaciwt: plicowki terenowii Kasy Hs)$nuytii

Ubrzpiiu.:i:iii Spoi rznis.opotsyirdzaiiii:o, .:eyyknnasc nie żjlii•i Zop”ai iinirm „k”.,itk nl ubezpieceni,:

:polec..zni i zdrowotne w zikrisi: irtH(Y)trtljkM. ustawy, wystiiwione;ii nit wczi nitj nil mieskici pi;itl

jego „bi.,ni,m, iw pr:yo:dku zilą..ini : opkicnirn skladek ni Lhiclioii.”eniJ społic:ni luf zdrowotni Wis:

za w idtznim albo innym riokumiot,.n „imaw laty ;.di żeni, clokumintow )otwieriiy%n.yi:h, ż

odpowiednio przed uplywini terminu skfailinii wniokow n ilopuzczinie do udzialu w postępowioru albo

pr.:ed upfyw:m termnu kimi: ofert wykonawca lokon,l ilitooci nil.:nyih ;kl.:dek ni ubiepiii .sni.i

społeczni tub zdrowotni wraz oditkami luf, rywnim lut) z,,w.il wm.:ici: pirozumiłnmw:priw:,m Iittyi li

nil, tzn ci

7) Dtkun,”mitow iiotyi:cyi h podmrotu na vi oby klon; o powełUji tlI; wykoniwr-i wi lii yk;i.:.:nii braku

„tn:ini., wobec nit) poiltaw wyLli:iz n: oraz :.rutn”n i w ikr,. t wjikni wykoniwc powołuj” się na

jigi) ziroby, wiiunkew ucizmilu w posti;pnwmniU — etoli wykonawci pulmg na go zisobii:h.

4. Joli Wykooiw1i mi si,trl;ibi uli mnisi,; imi,t,zk.inia poza rlnii irni Rzitrzypospoliti; Polki,

1) „m:i,stilokumontiw, oktorych mowa pktl2) kfidi ciiikum,:nt lub dokumcntywy.tiwon,twkriju,wkmiirym

Wykonawca mi si,tdnlie lut) mu;o zamezkani: potwmtrdajii III ni olwirtojiio likwidicji nie ogloono

ul)adlos( „ ego iktywinir nie ;„iizaclzi, likwidator lub iiI, ni, zawarł układu z wirzyi i,lirni „;iio dziil,iici.i

.;otpocl:rc:a ne lit zassiwi i ani nit ;itjduj, si: on w inni: t”;o roo.-:”u .ytu.yji wynik j:i:ij Z 1iodimni j

procedury pr.iiwid;iini W rzepich rtiijsci WsZctĘcii tej proi idury—wystiwone nim wi z.isflmij nit 3 rTuismi(

pr””d Joli) ;lo;,nmem

t) zimmast ilokumintiw, o ktorych mowa w pkt 3 4) kici;, inform.ni: Z odpowi dni ii retru, tikiigii jak

rejestr sądowy, a lbc: w pi zyp”d ku braku ta kie, 10 r jestru inny r owlowa ny doku m nt wydany przez wiei iwy

organ ci dowy lub . id mini sI racyj ny kr, i u, w którym Wykon. wc .1 mi sądzi hę lub mm, gso tarni esik insi —

wystiwione ni, wczisn I fliz G mic%iI;( y przed jigii złojeniem.

3) zamiast dokumrmntow, ci ktorych mowa w pkt 4.5) pkt Iłu), skladi dokument lub dokummmniy wystawiono w

kraju, w kl orym wykonawc li mi siedzibę lub rflhijscl zamii”s,kania, poi wiirdzaj;ico, ze ni,, naruszył obowiązków

dotyczacyc h platnoci podatków, opiat lub składek ni ubezpiec ztnij, spobi zne lub zdrowotni wystawione

nie wczesniej niż 3 miesiące przed ich złozeniem.

5. Jeżeli w kraju, w klcirym Wykonawiai mi siedzibę lut) miejsce zamieszkania, nie wydaje Się dokumentów, o

których mowa w pkt 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do w”zystkkh przypadków wskazanych w

SW,-” zastępuje sim; je odpowiednio w całogr lub w c zęsci dokumentem zawierającym odpowiednio



oświadczenie wykonawcy, ze wskazanem osoby albo osób uprawnionych do jEo repmzenticji, lub
oświadczenie osoby, której dokument mial dotyczyć, zlozone pod przysięgą, lub, jezeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysięgą, zlozone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuzem, organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę łub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Wymagania
dotyczące tcrminu wystawicnia dokumentów lub oświadczeń s) analogiczne jak w pkt 4.

6. Zamawiający nie wźywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jezeli może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych; ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy
dnia 17.02200:, r. o ;nformatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publitzne (Dz.U.020.34b
l.j. Z późn. zm), o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umozliwiające dostęp do tych
srodkow, a takze wówczas gdy podmiotowym srodkiem dowodowym est oswiadczenie, którego trec
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Ponadto, Wykonawca nie jest
zobowiązany do złozenia podmiotowych środków dowodowych które Zamawiający posiada, jizeli
Wykonawca wskaze te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość aktualnośc.

7. W zakresie neurtgolowanym ustawa Pzp lub niniejsza 5W2. do o:w;adczen dokumentów składanych przez
Wykonawce w postepowaniu, zastoowanie maił przenisy rozporz;dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych rodków duwodowych oraz innych
dokumentów lub oswiadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 241%;
zwanym dalej „r.p.s.d.”) oraz przepi y rozporzadzenia Ridy Ministrow Z dna 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania przt:kazywini.; informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
cIekI runicznych orazsrodków komunikacji elektronicznej w postĘpowani u o udzielenie zamówii nia
puhlkznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dahi „r.d.e.”)

VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów

1. Wykonawca muzy w celu potwierdzenia warunków udziału w pustepowaniu „ W stosownych
ytuirjach oraz w odniesieniu do konkretnego z.imówitnia, lub jego cześc „ pnlegar na zdolno:ri.ich
echnicznych lub zawodowych lub :.ytuacji finanowij lub ekonomicznej podmiotow udostępniającyr h

zasoby, nitzali zni€, od charakt€ru prawni s;o łąr zących o z nimi stosui ików prawnych.
1. Wymwania dotyczs:t polegana na zdolnościach lub ytuat ;ich innych pudm;otow, o kl orych mowa w

pkt 1:

1) Wykonawca, który pnltga na zdolnoscrach lub sytuacji innych pndmiotow musi udowodnic
Zamawiajacimu ze ealizując zamówienie, bedzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szt gólnośt:i przedstawiając zobuwiązanit tych pndmotow tłu oddania mu tło dyspozyrj niezbędnych
zasobów na potrzeby real”zacji zamów;enia lub Eony podmotnwy środek dowodowy potwirdzijicy tą
nkolicznosć;

2) Zamawiajacy ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolnosci
teciiniczne lub zawodowe lub ch sytuacja fnansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
Wykonawci; speln:iinia warunków udziału w posopowaniu, a takze bada, czy n.e zachodzi wobec ligo

podmiotu podstawy wykluczenia, które, zostały przewidziane względem Wykonawcy.
3) Podmiot, który zobowiązał sic do udostępnienia zasobow, odpowiada solidarnie z Wykonawcą. który
polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiajacego powstałą
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, rhyba ze za nirudostępnienir zasobów podmiot ten nie ponosi
winy.

4) Jezeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniani przez Wykonawcęwarunkow udziału w postępowaniu
lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający ząda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez. Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że

samodzielnie spelnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składana
ofert, powotywac sic na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jezeli na etapie
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składania wnioskow O dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on wdanym zakresie

na zoolnosciach lub sytuacji podmiotów udo:tępniających zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach

określonych w pkt 2, będzie dysponowat niezbędnymi :asobami w stopniu umozliwiijącym nalezyte

wykonanie zamówienia publicznego oriz oceny, czy stosunek Łączący Wykonawcę z tymi podmiotam

lwarantuie rzeczywisly dostęp do ch zasobów, a takie w celu wykazania braku wobec tych podmiolów

podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na (h zasoby, warunków udziału

W postępowan u, Wykonawca:

1) skad, wraz z ofertą zobowiazanie inne;o poomiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ;

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) (łotyczacy tych podmiotow, w

zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPO (Informacje na temat polc”gani.i na zdolnoci innych

podrrnotow).

IX. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy moga wpólnii ubkgać się o udzielenk zamowienia. W takim przypadku Wykonawcy

asi anawiają pełnomocni ka do i eprizentowania ich w postępowaniu „i bo do reprezentowania i zawarcia

umowy w sprawie zamowa „nia publicznego. Pi”tnoniocnirtwo winno oyc załiiczoni do oferty W postac

elektroni mej elektronicznym lub elektronicznej kopii, poswiadczonc”j kwałilikowznym podpisem

elek! ronicznym przez notariusza.

2. W przypadku Wykon;iwcow wspoln ubu gającyc h s!ę o udzielene zamćwi „nia, Jednol;ty Europ jski

Dokumen Zamówienia (ESPD) składa ka:dy z Wykonawców wspólnie uhiegajarych só” o zamówienie.

Oswiadczc”nie to wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do

wykluczenia w zakresie w którym kazdy z Wykoniwcow wykazuje spelnianic” warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Oswiadczenia i dokumenty pniwierdzijące brak podsiaw do wykluzenii z post.”pow.ifli, w tym

oswiidczenie dotyczące przynaleznośri lub braku przynaleznoci do tej sime grupy kapitałowej, skład;i

kazdy z Wykoniwów w”.poliie ub:tig,ij ych ii; o .simów nie.

4. Wykonawcy w pólnii uhii”jijicy sic: o o udz:cli”nci zamówienia doiaui. oepowidn:o do ni rty

oświadczcne, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

X. Podwykonawstwo

1. Wykonawca mozi powierzyr: wykonane c zi:sci zimowienia podwyknniwry (podwykonawcom). W takim

przypadeu, zgodnie z art. „163 Pzp, unlow,i o podwykonaw.twn nb moz zawi rac pnstanowi 0

kształtujących prawa ohowiizk podwykonawcy, w zakresi kar umownych oriz pos:inowień r:otyc zą[yc9

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mnie) korzystny nz prawa i obowiizki Wykonawcy,

ukształtowani postanowieniinii umowy zawartej mh;dzy Zimawiijąi-ym a Wykonawca.

2. amawiajicy nie zasi rzi:a obowiazku osobisti”;o wykonania przez Wykonawci: kluczowych

lamowienia.

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca

wskazatw ufircie części zamow:enia, których wykonanie zamierza powiyrzjc podwykonawcom oraz podał

(o ile sa mu wiadome ii tym (tapif”) nazwy (firmy) tych poriwykonawców.

4. Powierzenie czesci zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ::a nalezyte

wykonanie zamówieni).

Xl. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń

i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
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1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
Szczególno%ci składanie oswiadczeń, wniosków (innych niż oferta), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji otibywa się elektronicznie za po;rednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortol (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym posti;powank”m Zamawiający i Wykonawcy posługuj) sit; numerem ogłoszenia (BZY,
TED lub ID postępowania).

1. Zamawiający moze równic!; komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email
?.iau.WF „niQijjod;jI

3. Wykonawca moze zwrócc Się do Zamiwiające;o z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiająi y jest
obowiązany udzielić wyjasnren niezwłocznie, jednak nie pożniej ni; na Li dni przed upływem terminu
składania ofert pod warunkiem ;e wniosek o wyjaśnienie tresci SWZ wpłynął do Zimawiającego nie pózniej
nz na 14 dni przed upływem terminu składana ofert. Jezeli Lamawiajacy nie udzeli wyjaśnień w terminie,
o którym mowa poprzednim zdaniu, przedlu;ra termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania flit,
wszystkich ziinteri!sowanych Wykonawców z wyjasnieniami niezbędnymi do nalezytego przygotowania i
złożen a ofert.

4. Przedu;enie terminu składania ofert nie wpływa na bie terminu sktadan;a wniosku o wyja: nici e trisc.
SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie treści SW rt:e wpłynął w terminie wskazanym w punkde „
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjasnień SWZ oraz obowiązku przedłuzenia lerminu składania
ofert.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiaacy moze przed upływem terminu składania ofert zmieni tre:c
SWL.

6. W przypadku rozbiezności pomiędzy trescri niniejszi SWZ, a treścią udztełonych odpowiedzi, jako
obowiązujacą nałezy przyjąć treść pisma z.iwh „rającego pózniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

XII. Wymagania dotyczące wadium.

7ainawiajcy iii” ząda wniesienia wadium

XflI. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca bedzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem
terminu zw azIn;a ofertą jest dz iń, w którym uprywi termin skidania ofert, do dnia 21.06.2021 r.

2. W przypadku gdy wybór nakoi 2y.tniujsziJ oferty ne nastap; przed upływem ti”rrninu zwazinia oferta, o
którym mowa w pkt 1, Zamawraj.fcy przed upływem terminu zwiazania oferta, zwroci się jednokrotnie rło
Wykonawców o wyrazenie zgody na przedłuzenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dluzszy
ni; 60 dn..

3. Przedtuzcna termnu Zw ciZin a oferta, o którym mowa w pkt 2, wyma1ft złozinia przez Wykonawciz
pisemni”go oświadczenia o wyrazeniu zgody na przedłuzenie terminu związania ofertą.

4. W przypadku gdy Zamawitjacy żąda wniesienia wadium, przedłuzinie terminu zwrązania oferti, o ktorym
mowa w pkt 2, następuje wraz z przedłuwniem okre.u wiznosd wadium albo, jrzełi nie jest to mozliwe, z
wniesieniem nowego wadium na przedłuwny okres związania oferta.

XIV. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycołania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego równie; na miniPortaju.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej pod rygorem nieważności w
formacie danych: pdĘ doc, .dor, .odt (opatrzona kwalilikowanym podpisem elektronicznym).
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3. W formularzu oferty Wykonawca powinien podać adres skrzynki ePUAP/ adres email, za pomocą których

prowadzona bĘdzie kore>pondencja zwijzana z posti;powiniirm.

4. Sposób zloenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostałw lnstrukcji uzytkownika”, dostępnej na

stronie: https://miniportal.uzp.goy.pl/

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobĘ upowaznioną do reprezentowania

Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

6. Jezelr na ofertę skiada rh; kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie

wszystkie dokuininty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Następnie ten folder

Wykonawca kompresuje do jednego pliku archiwum zip (bez nadawana mu haseł i szykowania). W

kolejnym kroku Wykonawca z.i”.zyf ruje folder zip zawierający dokumenty składające sic na oferte.

7. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcr; jest dostepna dla Wykonawców na miniPcirtalu,

w szczegolach danego postępowania,

5. Jezeli dokumenty eektroniczni”, przekazywane przy uzy iu rodków komunkacji elektronicznej, zawieraja

informacje stanowiace tajemnice przidsieborstwa w rozumieniu pr:epbw ustawy z dnia 1(: kwietnia lYf)3

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1D13 z późn. zm.), Wykonawca, w celu

utrzymania w poufnosc” tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznarzonym pliku,

wraz z jednoczesnym zaznaczeniem poecenia „„„ałrcznik stanuw cy tijemnice przedsii:biorstwa a

nzsti”:pn wraz z plikami tanow:acymi jawnr czzc nalezy ten plik zaszyirowac.

g, Oferta moze zostać zlozona tylko do upływu terminu składania ofert.

0. Wykonawca moze przed upływem terminu do składania ofert wycolac ofertę za porednictwem

Formularza do ;łoenia, zmiany, wyeufania oerty lut) wnioskuy dostrpnej;o na IPUAP i udostepnone:o

rownie.: ni miniPortilu. Sposob wyr of.In!a oferty został opisany w „lnstrukcj: u:ytkown ka dostepnij na

in ni port I u.

11. Wykonawca po upływie terminu rio składania ofert nil mne skutecznie dokonać zmiany ani wycofać

zlozonij o:erty.

12. Wykonawca moze złozyć tylko jedna ofert

J. Tresć oferty musi odpowiadac tni”ri SWZ.

.4. Ok tę sporządzi się w języku polskim na Formularzu Ofir towym - zgodnie z Lilii znikiem nr 1 do 5W7.

Wraz z oferta Wykonawca jest .:ohow az.iny ::fozy

owiidczenar W formie Jednol;tio .urop jkiego Dokumiilu limowena (ESD), o którym mowi w

Rozdziale VII pkt 1 SWZ;

1) zobowiazrnre innego podmiotu oraz n”wiarkzenii, w formie Jednohtego Europejskiego Dokumentu

Tamówenia (ESPD), o ktorych mowa w Rozdzhili VIIi pkt 3.1) i 3.1) 5WZ (jezif dotyczy);

;) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpr ania oirty; nopowedni pełnomocnictwa (jezili

dotyczy).

4) prohkr przedmiotu zamówienia - (.0 najmniej 100 kg oferowanego polimeru superibsorpcyjnego SAP

15. Oferta oriz pozo:taf oswirclczn a dokum. nty, dla których Zimiwizjicy okre:,Ii wzory w formie

orm..lir:y zamieszczonych w z,iłi( znka h do SWZ, pow:nny byc sporzidzoni zwdn ir z tym: wzorami.

Dopuszcz sic w oferde złoz nie załą znikow oprucowanych przez Wykonawci;, pod warunkiem, ze bigłi

one zgodne co do ti śri z formularzami opracowanymi przez 7imawiijącego.

16. W przypadku gdy oferta nie został, podpisana przez orobę uprawniona do wprzyntcji Wykonawcy

nkrelona w odpowiednim reiestrze lub innym dokumencie własciwym dla danej tormy organizacyjnej

Wykonawcy, do oferty nalezy dołąuyć dokument pełnomocnitwa, złomny w postaci etektronKznej,

Opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii, poświaduonej

kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusz.

17. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamowienia (ESPDL sporządza się, pod rygorem niewazności,

w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

18. Wszystkie koszty związane z uustnictwem w postępowaniu, w sni.eeólności Z przygotowaniem i z łozeniem ofert

orniizi Wykooawi:a składajacy olirle. Zamawiajary nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
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Vi Dokumenty lub oświadczenia, o których owa w rozporządzeniu Minktra Rozwoju, Pracy Technolog z dnia 23
grudiiia 2020 r. wsprawie podmiotowych srodków dowodowych oraz innych dokumentów lub oswiudc,eń, jakich
now ządać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) w sprawie dokumentów, sporządzone w

kzyku obcym Sa skiadane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Xv. Sposób oraz termin składania ofert

I. Wykonawca składu ofertę za pos rednir twem Formularza do zło;cnia lub wycofania oferty dostępnego na CPUAP
udostępnionego rownie na miniPortalu. Sposob zlozen .i oferty opiariy został w instrukcji u.:yrkownika

dostępnej na miniPortalu.

2. Ofertę wraz z wymaganymi zabł znikami nalezy zloz. W terminie do dnia 29.03.2021 r. do codz. 10:00.
3. Wykonawca n”o:e zlo:yi I ylko jiidn.r ofertę.
4. Zamuwiaji y odrzuc ofert e zlotom „° terminie skhid,ąniii cicrt.
5. Wykonawi i po przesianiu oferty za pomocą Formularza do złownia lub wycofania ob rty na „ ekranie sukcesu

otrzyrna O umcr oferty generowany przez ePUAP. Ten numer nalwy zapisu i zachowa. Będzą on potrzebny w
azie wentoaiaen wycof. inia o!irty.

6. Wykonawca orzed upływem terminu do skladana ofert mo;e wycofac ofertę za posrednk ty,em Formularza do
wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnion” go rowniez na nimi Portalu. Spostib wycofania oferty został
opisany w instrukcji uzytkownika dostępnej na miniPortalu.

7. Wykon awca po u I iywie terminu c! skl adm a ufo nie olo; C wyco fai ibl nle oferty.

XVI. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert n.btapi W 01 J 29.03.2021 r. o.od,ink 11:00.
2. Otwarc.e ofert est O „„awni.

3. Zamawiający. najpozniej prz.td otw,i ciern ołirrt udostępnia na tronie intornetow(j priiwidzonirgii
pstęowana informaiję o kwocie, jaki zamorrza prziznaczyi ni słininsowanie zmowienia.

4. Zfl1l5Vą( y, n”ezwloc,rnii po otwcrc w ofert, udostepnia na tronk- 1tirnetowc prowd.ono [łO:-.ti;pnwIn
i nfo rm „t ji 0:

4.1. nazwach albo nitonu h I nazwiskai h oraz „riclziluo.h ul, m!ejsc ni h prowadzonej clzralilnosc i gospodari zej
albo miejscach zamoszkinbi wykonawcow, ktory h oferty zostaly otwarte;
4.2. cnach ib kosztach „awartyi h w oterta h.

5. W przypadku wystiIienia awar iiyMemu telc 1ormtyc .:n!ł.o. która spowoduje brak ;uozltwośc i cw.irria ofert
w terminie okreslonym prez Ziniawii,jrr ego, otwarcie olei nast.,pi niezwłoczne po usunięciu awarii.

6. 7imawiajacy 1ioinlormoje O zmiano terminu otwarcia ołtrrt na stronu intcrnetowei prowadzonego postępowin:a

XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

1. Wykonawca określać cnę realizacji zamowienil poprze! wsk,i.”anie w Formularzu ofertowym \porzaclzonym wg
wzoru .tinnwiacego Załączniki nr 1 do SW?. it zlej ceny oenlowrj brutto za r41i1uc przedmiot I .ramowien.i.

2. Łu „na cel,, ofertowa bru,tn niusi uwz;ic”en.ac wszyskir ko-.zy ;wi,rzane z osą .z icj.i przedmotu zImdiwilnia
zgodnie z opisem przedmiotu zamowuenii oraz wzorem umowy okrirslonym w ninie szej SIWZ.

3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia — ponizej
nalezy koni owkę pominąi „ powyze ruwne 5 nalezy zaokraglk w gorę).

4. Cena ołerty wir ra być wyrazona w złotych polskk h (PLN). Zamawiający cłopuszc za cenę w waluc re obcej. Jo,”eli
cena zostanie podana w walucie obcej to Zamawiający w celu oceny zlozonej oferty doknira jej przelic zenia na
PLN wedle średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert.

5. Jeżeli zlożona zostanie oferta, ktorej hór prowadz.łhy do powstana u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku odtowarów usług, zamawiająiyw celu oceny takiej oferty doiui Ja
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty bedzie prowadzk do
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powstania u Zaiuawiające1o obowązku podatkoweęo, ws<!:ujac nazwę (rodzaj) towaru lub usiuiri, których

doslaw, lub iwiadrzenie będzie prowadz ć rIo je”ro powstania, oraz wskazując ich wartocc bez kwoty podatku.

XVIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych

kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystnii jszy bilans punktów w kryteriach:

- Cena efektywna (C,)- 60 %

- Termin realizacji sukcesywnych dostaw (C1)- 40

Opis kryteriów oceny oferty

Do kaid cito z k rytćirii iw zo 2 ala przypisani w okrelon a udz jaj ni p rod ntowyrn.

Zarnawiajacy będzie ocćrntal elementy oferty ucipowrarlaju- krynrriom, przy m ka:de i:ryIiruni piidb;:ic

będzie ni cn e punktowej opartej o potaj podane zasady przyznawiin;i punxlów.

Oęolna ocena ulerty budzie sumą punktow uzyskanych za puszczeąólne kryteria.

K = C, +C

Sposób określenia ceny

A. Cena efektywna — C 60 %

Zamawiający ze wszyst kich formularzy ofert owych przyjmie wćrtotc n jnizzzn U NY nfi rt y jako c do ceny

badanej oferty.

Punktacja za cenę ofeity u t.ilana jest w pocili r:.lępujrcy:

C

xlOOpktx6O%

CI

gdzie. Cc. cena efektywna

Ę — najnizszi (A na

C1 — cena oferly badanej

B. Termin realizacji sukcesywnych dostaw C1 —40 % bcdzit: punktowany w n.titt:lJuj;Ic y sinsob

— Ł—7 dni ud <lity imienia zlmciwienia 100 pkt

— it—14 dni od daty ?[o.inia nit)Wiifli,l 90 pkt

(Wyb onawc O w cierni most podać konkretno i/esc dni 0(210</1 /amÓwrnh np. 9 dni a nić prćż:uhi np. .s 14 lin)

C1 = ilosc punktow x 40%

3. Punktacja pr ryinawini orertom w po/ć ;cstólnyt h kryt rac h bizdz ie lirzoni z doklidnoti do dwcs:h mąs po

pr/s nku . N.jwyzsz.t liczba punktc”w wyzna najkorzyst nłlzrl ot.rrte.

4. Zimawiajacy udzioli JamowieniI Wykonawcy, ktcirć,n oferta nclr,uwiidac będzie wszystkim wymi/til cm

przecitawionym w ustawie l”ZP, oraz. w SWZ i zostanie oc cniona jako najkorzystniejsza w oparć tu o podane

kry cn. I wyhc Iru.

5. J<1cl nie beck e mona clnkoiii wyboru ntty n.knrzystni 5ićj ze wztlcdi ni to, . ctw lub w cccj ni

przedstawa tiki Sini bilans sny i pozo .tdyh kryteriów Oc cny ofert, Zinitwrijty sjicisrud tych ocen dokowi

wyboru oferty z nitszą toną. Jeżeli zostana zlozone oferty ci takiej samej cenio, zamawiający wrywić

wykonaw ów, którzy .zło,ym te oferty, do ;„Io,5enia w termnie okre.lonyrn pucz .„amawiająceee ofert

clod,it owych.

XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia puhlicznego z Wykonawcą, kturego olerta zostanie uznana

za najk rzystniejsze, W terminach nkreąonych wart. 264 Pip.

2. Wykonawca będiie zobow;azany ib podpisana uinwy W m;ujscu I temine wskazanym przez Zamawrajarcęo.
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3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców współnie ubieęających się o udzielenie puhlkz rego
kopii urnowy rulującej wspołpracę tych Wykonawców.

4. Jezeli wykonawca, któreąo oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ucłiyla się od zawarcia urnowy w
prawie zamówienia publiczneęo lub n e wnos wymaęanir:o zahizpisi wilia nal.zyt.o wykonania umowy,

Zamawrajacy mo;, dokonać ponown,io badania i oceny ofiri spośród ofert pozostałych w postępowaniu
Wykonawców oraz wybra najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nit wymapa wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

XXt. tstotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówionia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy,
aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

W,:irr umowy, stailow Załącznik nr 5 do SWZ

XXII. Pouczenie ośrodkach ochrony prawnej.

i. Wykonawcy oraz innemu podmiot 0w, jizeł ma luo riiai aterisi W uzyskan;u danego zamów eni,t ort; pon osi iub
moze ponieć zkode w wyniku nar słona przez Zamawiajicerio przepkow ustawy PZP trzy uguj; srodkt ochn lny
prawnij przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

2. trodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia u zamowieniu oraz SWZ przy.sługuja również Orr:aniz,Irjorn wpisanym na
l”stę, o której rnowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp (Ira! [Sziczn kow Małych i Sredi ch Przeds t:hurców.

3. Odwołane przysłuiuje na:

1) niezgodn z prwpisami ustawy t:łyrinusć zaniawiijjcegO, podJę w postępowaniu o udzielenie zarnnwienra,
W tym na pi ojekt ow ni p st „cnowi, n re umowy
2) zaniechanie czynnosc W postępowana udzielenie zamówea a, du kierej zamaw ajiiry był ułiowirizany na
ndstcw;e ustawy

3) zanechanie przeprowadzenia postępowana o udzielenie zamowiensi na podstawie ustawy, mimo ze
zilmawiajacy był cło teo obowirzany.

1. Odwołanie wnosi S tki Irezirsa KIO. Oownłu”,cy przekazuje zimilwiajal (mu włwuan:e wne-sione w ormie
elektron żnij lub w postac elek: ron cznci ałbo kopię tego (idwolania, je;e zostało ono wnh 0ee w fo” mi.
pisemnil, przed upływem terminu do wni.sien:i odwołania wicki sposób, aby mogi on zapciznat się zjegt) tre cia
przed upływem teo terminu. ł)omn:emywa się, ze z;Imawi.ija( y mógł zipożnac się z trt i adwołinia przed
upływem term no tui jego wniissiena, j.”zel: przekazanie oepow:ecnio ndwoŁin c albo jego kopii nasiłpio przed
upływem term no do ii-go wn esrina przy uzyt iu sod-ow komunikuj elektron c!nej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia przekazania informacji o zynnośt I z.cmawiiijar ego stanowiacej podstawę jego wniesienia, je;eI:
nforma J-a:”ostaa przrkazana przy uzyciu rrotłkow Komunsarj cieki ton r.nrj-;

2) 19 łni od di a przekizan a nonnacji (li zynno( zamawiajaceti „.tanuwncy1 ;iutłstcw-: jego wni ci i jc:el.
informaja została przekazana w sposób i nriy nr! okrelony w pkt L

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynajacego postępowanie o udziel cnie zamówienia łub wobec treM i
dokumentow zamowlenia wnos się w iprnlnt” tO dii od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzęoowym UE:
lub zameszczenia dokumentów zamówena na stronie nternciowiI.

7. Odwołanie w przypadkach i.inych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
łub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stannwiącyrh
podstawę jego wnsieia.

8. Na orżeczel] e 1(10 oraz postanowienie Prezesa 1(10 strunom oraz uctestnikom postępowanra odwoławczego
przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych.

XXIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
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1. Zodn e z art. 13 ust. 1 2 rozporz.)dŹl?nia Parlamentu L uropejskie%o Rady <UE) 20:6/679 z dnia 17 kwietnia

201b r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem tlonych osobowych i w sprawie

swnhodneo przepływu lakich danych oraz uchylenia dyrektywy 9514b/WL (01611w rnzporzml?ełlie O ochronie

danych) (Dz. Ort UE L iiq z 01.05.2016, str. 1), dalej „R000”, informuje,

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych a4 SIeĆ Badawcza Łukasiewicz — Instytut Whikientictwa

idzibj w Łodzi, ul. Brzizińska 5/15

2) kontakt z inspektorem ochrony dany h jn.t mo:ii pod adrcstin iode:)iw.lodz.pl

3) Pani/Pana dane nokowi przetwarzane bi:d.i na poil.t,iwie ait. 6 ul. I lit. b), r ) 8000 W celu związanym

niniejszym postĘpowaniem ° utizielenin zaniówienia publicznego

lub w zwi;tzku z prawnie uzasadnionym interesem administratora na podstawi art. C ust. 1 Iii.

4) odbiorcami Pani/Pana daoyr h osobowych bed.1 osoby lub podnioty, którym udostt;pninnozo”tane

dokument acja postĘpowania w oparciu o ii t. 8 oraz art. 96 ust. .1 u stawy z dnia 29 .tycznia 2004 r. — Prawo

zamówień publz mych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 i 201%),

5) łani/Pana dane osobowi bgWi irzeihowywane, zgodnie art. 97 ust. 1 „stawy Pzp, lirze: okres 4111 od dn

zakońcit :fl,,) pcstgpowania o udzit -leo e za,1ówiei a, a j: „I :js trwanki umowy przekr”t:za 4 OLO, okn

przechowywania obejmuje aly t trwania umowy lub w oparciu o prawnie uz.isadi i-ony intern

idmi ni s tral oro.

li) ohow azek ood,iiita przez P;inia/Pana danych osobowych bizpu:.- edn.n P,tni/Piin,t doryi ;iiryr li jest

wymogiem ustawowym okre-lonym w przepisach ustawy Pzi :swiitzanyel z udziałem w pcistt;poWanu O

udzielenie zamówienia publicznego, kont kwent je niepoilania okrilonych danych wynikaj: z ustawy Pip;

7) w oenii -sieniu do Pin /Pana danych nsoi H wyc 1 W-i y/je nie tutki i000muwant w spustio ?autumaty?(iw,i:1y,

osowinaz do ar. 22 RUDO;

8) posiadi Pani/lian:

1: podstawit art. 15 RODU prawo tinstizpu dn danych osobowych P;ini/Pana dotyt ;„.icy h;

— ni pods.awie art. Hi 801)0 prawo do sprosi owanit Pani/Pani danych osohowyc h

— na podstawie art. 18 RODU trawo żądania oti admin.stritura ograniczenia )rznlwarzIi)i: danych

osobowych z zastrzeźeniem przypailkow, o kturych mowa w art. 1% ust. 2 801)0;

prawi) do wniesienia -kir,. do Preit „i Urzgdu Ot nrony lkiny h Osobowych, gdy uzn Pan /Rn, ze

przttw.irzanie diny h osobowych I .IilJl oo.? dntyt za yi h Oil.ru:,fli piszIpeiy 801)0;

2. Jednot zesnie Zamawiajit.y przypomni O I iyącyni na Pani/Panu obnwi.jzku inlormacyjnym wynikipgym Z art. 14

kODO w:;lcdo.ti 0: cib łizycinych, którw I dam” pr.iek.IZaIIe zn:.Lo 2.imawiaji:i-mu w ćwiku Z prowadzonym

po”H:pow.inem i ktnre Zamaw aj.i(y pos rednjo pozy..Li ud wykonawry binraci.,o udział w po.t:puwin-u, chybi

ze mi zastosowanie co riajnilliej jedno z wyliczeń, ° ktot y h mowo w art. 14 ust. .5 RODU.

XXIII. Lista załącznikow.

1. Zaląt mik nr 1 — Wzór lnrmularz.i oferty

2.Z.fia :n k ar 2 — B DZ

3. 7ił.ir;”nik nr 3 — norm lina tu-m”t grupy k.upiuiłowij

4. Zołza znik nr 4 — 0:,wiadczenit” Wykonawcy o aktualnusci nltinnac: ztwartyl P w n-.wiadt :eniu, o ktnrym rnilw,I w

art. 12% ust. 1 Pzp

5. Załącz.n i k nr S — Projekt umowy

6. Zalac mik lir ći — ZobowLizinte innego podmiotu do ud<is:Ępnii”riii rncJbc3Iny( h zasohuw Wykon.iwc y

SIEĆ ADAwczAŁuKAsiEWicz.
„sryyor wŁÓKIENNIcTWA

ZASTĘPCA DYREKTORA..

1 ł-frrrT.I -t 9 J 1nw:”- D/t

usuba przygoi owująca spttyfika jg Kierownik Zamawiającego

t4



Identyfikator postepowpnjp

Identyfikator postępowania
- b969014c-ecf7-45b0-82 lc-c4OScO38fOba
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Z.iIiui;iik nr I

Sieć Bidaweja LiiLisiewicz — Iiisiylut łókieniiiuIwi

kil. flizei „iL.i /I

92—103 tpd;

IORi LII Aul. 0FF ItrY

Ul/111%” lud I1(lJl)SaI1L

(JIIlit naz\yiko. t noykn po(lslikul ilu ldflI1!iIl(ulcii) uIzi;ll,!uulc nijeiiiu i na

(pchli liatwa U yLOI1tIWCy „U \„LOIlaWCó% \\ 3r”:\ IaIiLLI L\\ koIlui\\cdty pól!lle L C”uI1\”CII SIt (I Lldzi(”lcnIc

ll1lu\ tlili)

„\drcs,

Kraj.

RI (()\

NIP”.

U I)icgajqc sic o udzielenie zainw lenia pubIicznco na:

(Iost;Iwę polimeru superabsorpcyjneĘo SAP

1. („cni okrty:

.1 ( ) teru winy ilus(utwt polinicrii sil leruiIlorIicyj IlCt(I SAP yaotI nic z \% y nLIinII in in ii SM/Z

okreslimymi W roidźiilt” II]. I. 1.1

— C nujcdiiusiknwa 111(U) I I 000 kz + .... % \„Ał” =

I .. Oin jcni uI.,sŁnyy polimerii Ml1wnhIlsorpcyjIicio SAI ;tod:iuc z x”. yn::i:1Il: SW!

Ok1L,It)I1\ 1)11 W iOJ(lJi;iIc III. I. 1.2

Lun. jediustkowa icUs x 25000 k+ „X, yAT=

Lieena cena okrty wynfl%j•

(lowniL
)

2. TLnlói ą”ykoiiiiiizi: NUhCC%3IWIIIL 12 IIIICNi4L”. lic/JU (Ul (hit) !:iWdIthi linowy

3. ()fl.iuiiy tenhliji I iii 119 LiIlllilWitJIHI (W (IIIk(J1

ii (l/etui fl/I(\7 jUk/ul /o,zk;et,z, i/ILU” u//I/ u;/t;uJ/ ;anhl)ll”zc;iźt //„. V liii o /i/ piet uLazł

JIJ. u—!4 t/lit)

3. (hwiadc.”.nu/y. „C 7,1I111c173II1y/ lic /„IIIliC7.dfly i(l%k”r”/y( reW,au $1” ISkIWIJCyUI} C łri(ic”,Iia

J)odwyku)naw”uo:lI (II/i Jnnr1/Ulu sAż1./tr)

L
Opis czcc /„li11oWicniI, która Wykonawca Zanńer,,i N;i,,wuu podwykonawcy

do cal:zaclipr/t/pąlwyknniwcc -

______________
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. /ITtie 1i”o\%”II1C WLZ\Y3” i(Ii”CY \y\ kojiiwców \Y3.it”pLI jueyel i wspńlii je ( w u”,ypittkii Wykoi iaweóy ws1,óIii e
tibiCiiC\Ch SIC O njt.ielnie „ttimowit”iin).

6. \Y\ k(,iiIwt”\ \Y.I)I)Iflit” IIbit”%Iiat”) „It” 1) LItijititIlle (jeeIi (IOtyCJ\)

oŃwII)rzrNJI WYKCYt1W%CÓW wsrÓINIF IrnIcĄjĄęyęfl IFOIJflZI Iii NU.
z\\1()%lI:\lA kł,%l)ANI:N%I”INI\%IFł iii. lIT ti”1 3 Us(iwy l”zp. j”ko U
[IbieaIaC) It \yS)LIII1IC (I tUIĆJCICI1JC /II11I)WIL”flILI, o;\yuItIczaI1i, ze

1)
. (\JLIIu

II ii/rflUflI” Y). ź”eiiUiujt I1Is[cpL,aCc tislu:i

JhLwmitci;, zrealizuje liastepujilce usluer

7. liiibrriiii1t”. liv, ze \„yłior Iiiujt”j flis/tj ()łt”rl\ licil,ie/ IIk hedzje (Hit”/nW””/”/n” s/ulik) prowadz:ć
(Itl SIW 1.115.1 U /„ilii,I\\ „a);tCt”:() 1)1/KII liOdIIkt)Wte,O W L\YJ,IŹKII /. C/vIii \\sk;I/.111e, lii) ii/nt (nulz.aj)
onai”Li. tislLi:i, klóiycli dosta\\a śyiLItIczeliic bedzie piowadzic (10 let0 iOWstflhiIa (IW! Cli wartosć bez. kwoty

pthLItku \;;\ I

ł(txizij ilntilrtl Wanoć bez kwoiy ioditkti VAT

8. Akee1”iu[(nly pituekt tIl(Iowy (111/ warunki spelliteilItI iadezta okr sloiw trec ii %U 7.
9. W ;iiid!ii wybtiru iiazC ołeuy zuho\yl.iztleI;iy „ t hi „. y,trtsi LI(:uIny ha okre.loIIyehi W

(iI)I1)\V)” \yflILJIikH(}I. \y IlliejsetI I teitilillie wyziiac/oiiyiii j)i”ZCZ /.iiIIiawiaj;LCe”0.

I t.1. \%„SZl: LKA KOkE8IcN D lNCJF W S3FIIWJC fuk is/(:e O :iuc)lIWI:llsl lidie/y iet)tyac Ki CCCIZ ioni „z”t li idleM iw:

— /i pusredlllct\yeuu (ICŁIYL.)\yahiC:/O toruuul:irii dosipiie:o ula cPLiA l”jilK sj1aŁzJi
ind tdrestiu skrzynki /IW—Lodz/SkrytkaESt”.

— LdoICpnI(iIleLo ii/cz m”iiortd https. auiiupon.tł.uzp.soy.i( (turmtiliiz dn koniu wji)

cl „UAI”

lir Itl.

II. Oawiadczarn/my. ze wypelniłeni obowlazki iii ormacyjne przewidziane w in. Ii lob trI. 4 rozporz:idzeni:i
l”trlamenuu I urowjskieso i Rady (Ul.) 2016/679 : dnia 27 kwicunit 201c, u- W iu:iwie ocHrony osoli
Ii zycznyth W zwiazku z prz.ctwirzaneiui danych osobowych i w sprawie s\yobodnest) przepływu lik cli
danych oraz uchylenia dyrektywy 45/46/Wł : wobec osób łizycinyuli, od k(óiych dane osobowe hciporednio
lub posrećito pozysk”: iłem w celu ubier”:oiii sic O udzielenie n iflIcjszcO z;iiflowienjl oraz zawarca i tlI l/le i
tIuloWy ci udzIelenie !dilIOWit”ulia.

/tltcz.iiikainido ui ioiejt.zejofetiy Ka:
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3.

lfliCSCO\\”OU (kthL
(kwałi flko\yany ulpis „/ykonawcy/YiykOflaWCóW)
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/aIiczii iL nr 3 S \YZ

picc,a ka irIity

OSWIAI)uZi:NII:

— (iSUii(IC/aiU\ 2_c lic Ii;licżyIily Lin ropy kapiLiiO\ycj W iWiiOliCiijU uLiWy z diii;i Ib I cyn 20(17
ochronie kiinkurciic1i i kolHnniuniow (tj. z dnia 21 maja 2020 Dz. U. z 2020 r., poz I07ii)

— on adczaiuy. Że należymy do tj saniuj rLlpy kaiii;iIowcj w rozuinic:iiu uxlawy Z diii I( Iu(c20 2007 r °
ilchyLlllit knHktiicncji I tinsumciiiiw (tj. z ćiiia 12 i i 10.() Dz. L. z 2020 r. 10/. 1071) co lodiuloy
wylliciiioIiu purii.c (luiIey\ pod ć nazwy i idie\ icd”.IhY

Natn;i (I irIn;i) \drc, %it”LILj 1)3

*
— iHCO(II)t)\\CC lic

)0(IPS (0011y tiJ1O\YiZil I(iiILJ do
rui Ecze ItL) w; Iii I wyki lii;” Wc V

DOKUMENT SKŁADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEC
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/altc/j nk iw 4 SW!

Oświadcicnic Wykonawcy

(3 LIkIUaJJ)ośW i1)Iormuci) /;lWUrt\ ch W OSWHIdCZCIUU. O kIOr\fll H1OWI \yurt. 125 ust. I [zp

)ś\.yindczenie ykonawcy skhidane 1Ml potrzeby pos(pownnia o udzielenie z1mó\yienHt

)UlJIeZflL() po.:

tiusiana poliiiieiu Sil JC1ai)S01pC3 j IICO SA P

Oświadczani że in formacje zawarte w oswiudc;eniu. o I;ton in flIo\ ;t \\ ;irL. I 25 ust. I Ftp

w” /iIkrcsiC OtJflOS7icyfl1 SIC do 170618W\V wykluczeni;, \k skazanych w art. (IX ust. I pk —(> Ftp

()FI/ W. IIt. ((IQ list. I pkt F7p są ahtua(nc/ nica(c(tIa(ue*.

r.

podpis osoby OOV. 170J031tj dO

rui etctU ()\%„WIIH WykothŁ\ycy

:nicPot ucho LC -kresi k

I)OKI!WINL SKi,AI)AN\ NA WIZWANII ZA1AWiAJACECO

„0



ZaIacziiiL nr 5 SW!

I”rojck( (litiowy

Zawarta n dnhi .2(121 r., W wyniku postepowania o udzielenie zamówienia piihliczneo ni
dostawc polimerii suienilr.orpcyjmiego SAP
po li u d/y:

Sied 1lld;iwe/a Itmkiisiewmez InsIyIuI Włókiennictwa / siedzilsi w lodzi (adres 92—103 łódź, nI. Brzezhiska
Szl 5) \ypiS;iIlYnl (li) rtlestrtt 1iized ebiorców piowidzniieo przez Sad Rejonowy da Lodzi—Sródni icscdi W
Indii XX \\ yd,ial Gospodayeiy KRS pod „joint-reny ()l)IX) 818. NIl”: PL 24—t)t)t)—t)6—(,4. Rt-ion: 000050:
zwaiiyiii dalej .Jzmmm mw:,ijac-m,i. rcprezemlmow;.n\ in przez

2)
-

Z siedzhu w NI!”
ZWin\ili i da!c ..\Vykoii:iweiC, cpreicntoeanyiii 1 lir/cz

*1
limflO\\i tI”\tIc(lI1ii \yyilik fiO/itliO\ViliIUI pr(i\yidzone!o \ trybie li clii .W ilicti rIIiiCZO;1c1.O li art. 32—l
Ustawy. dnia II .0)201) r. prawo ziinon „Cii ptmhlcz.miycli). noca kmóreo wyliuhionl) Wykiniawec.
Zimn wiajacy oswiadczit, ze est duzyiu przedscborct w r(iztiliilenitl Ustawy z dnia 8 wota 203 r. o
irzeciwcIłimiu natlniiti,ini iok1o w tr;aiiakcjiclm h;t,idlowuh (I. J. Dz. t. 21)1”) L mi.. ł 16 z pw-ii.

ykomiawca zobowiiinje sic dtist:imcyyc stikcesywiiie Z.miiliwijicclnu wymieii[o,it w * 2 pkt 2 bre”
polinierit suj)enmbsorpcyjnt3Ęo SAl” ° lhIinieirac;i

I Pt,linlt-r stIlcrit.nIpcyny:

— przeci-tra wielkose czatek supt-r:ilisormcmitmi OLI 75 tni do 400 Lei ulwy/d 00%
— sz.ybkosc pcczilienia. woda dc-1ylowina: flinmesiLitjc 30: oi

(„Os 1 iiiiui \VLL iilet(idy IW
szybkosc )itLJfleiii;, woda mimi ii: nal)itsicilic („t):Jimi?

(„Os ? 2 mOI) wg nieL(hly I W
— thsorlmcja tUi wodt tk (ył(lwi) tiO\YYŹdI I O(h
1.2 Polimer itijxrihsnr1x yi1Y:

— przecą-In wielkiuse ezartek eu1mcr:ibstrI,cimtn od 75 Ti) CIII )00 pili — mo\yyztj (0%
— szyhko%c pec/nicnmii. Woda destylowani: naniesienie 3()almmi

hUr 9 lilii \yd inek tly \\ - 10? Iti mmii Wa!ICIOLIy IW,
— s,”ybkoć pcetn:un.i. woda lnor\i: ila;mies Ile ti0 iC

60s niiti wg iiieittly IW, SOs 2 Tli)) W4 imetody IW;
— ihsorbcja UL wode desiyIowimia: powyżej 400e!g
— absorbeja iii WOLIC iiurska(0.i,—N;i( 1 jA,): pawyiuj )O%

2. l”rzewidywaima losu polimeru superabsorpcyjiieo okrealonego w 2 pkt I
1.1 —H 000 k,
1.2—25000 k.

I . Wykonawca rcalizu;c ziiImówicnic sukcesywnie w okresie trwania umowy, o kliirymmm lilowa w * 8.
2. Weiktise dostaw Ziiiiawiijacy %„krcsla W Inuiie oscmnrj ZW;iiidj d:ltj _.ZimflnWidlicili”” lit tlmui przed

wynuileanynl przez Zamnawimjacceo terminem dostawy.
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3. /.aiI1i\iinCy Iti [iIi\%u /\yitkS/YC tui /iIluIitlS/\t yielko.c: dOSIi\% ltili/Li\\itIflclI sil (CSXUlllC (I c/y•lll

„)„C”.Ył()C”1)ie inloriiiujc \kykoiuiycu.

I. \\„yiuiac;i dnsiarcz;i IHŚ S\V(IJ kostt ZIIIl0\\i(llUi (l(l,l;i\Yt.

2. \k ariiih (IL)SLi\Y\” bun li Iuizyll fliii iwiajaueuo. 42 03 I.Ótlż iii. uiie)niu . l)AP 1,01)! (IN(.(YlIRMS

3. Wykoiiawc;i lwiidaiuia ZnmI\yLcego O lenhlinic doStaWy W bimie pkenlUj (thksein lub droiii

ciel. troniuJlHi

J. J)osi;ircuoiiy przedmiot nimiińwiuniu powinien odpnwuidiu wyiiIausllliihIll /silllawiajnceuo określonym u 2

pkt I iiiiutjtiui UItI(1\Cy.

2. I)ost.i\ya l1il\yIl)ibt hyc (RlpO\y[h.(IIIL() O/I11IkO\\ZIT1, oraz po.”.idac iWIa(tt”ctwo iktm..ci atest. nb iuiiiy duktmmnt”iit

pot\yieldzlpicy l)(lSidalHe SYS(Crflti 7.iIpC\\ nie ijal.osei.

6

Strony 1lslIIikii. ze ccliii I polinierui silperlIlclrpcyjuiigo 8I” jest cdiii jcdmiostk.tnyii htLm

— polimiici o p:miamuetmach nkreionycłi w 2 pkt I ppLi 1.1 —

— poliiiier o par.mnetr.cti t)l\kCSlttiF cli W 2 pkt I p[)Kt 1.2 — ..

2. M.mksyiwliia iomtiiiiiliiii \Wirtth1u brtutu tIinO\\\ WI1O5I (liiWthbt

.3. Zmiim.i amc silmczy <idpmimyadzi \ ;\l „J tP\1”:_ldi.t:I.tlii._tli prż_t”pJ—ii\y (lIh()Xia2tii,lC\dli X. ktiu

!.lntlwi:ij.t(eo. („q;t . iiiY”ui?,t” it.Ott?It[i” li /1i”.i”/ki/AiĆ cm” li i”Xinaiimt i” .ckiim:.”j.”” „ (J”,!, tiż,”

ć/6”d ii)

4. loliczcnie tilFH)\V”t IiiiStilj)I źeodiiie J. kmm:,iia \%mhi(lsci;m taktycznie yrt llzowiihl3dIu (bOi—Ulw \V,k11/,hIia W

lhkturacli \„\I” XV ukreNic mc; trwani,i tikreloitymit U

i, mou,m być przesyl.uie w lkirmtiic elcktionicznci na adrc e—nmtml et.mkmury” todz.pl

6. Ziiniwiiijimcy mJoptiszczi iiiiiiiumt Cd\)d.(lIinsLkO\Yt”j plyCdhlliOLLI 2IIUO\YICPIiI XV uzaisie tl”W;11111i nutowy. „jeycl

k”ecemiosc t,mkjm.j zmijam \yhijkm z tmkolc,”umouj kioi\ąli nic iiom.m mviii uI7cXyidzec w dni il:

ti}il(i\VV XX .Lcć,L”uhhlhlO.Ci w irynadkim LIUi:ii\ (iIi amiroWu! nie,ilitdiituti ib \YyIX%017i”hii.i )r,”.C(liiiilih

limitowy. uinwimy w aikrci-ie Ceny nie noa”;i mast;iic cic.ciem tiż raz nim kwim”taI. I”iCrXysta Jiili;tnżi ceny 11)0/L

Ihi.tap 1)0 L)i,WIc J)ich”XySł,Ce,() kw;irm;iltm ttbtowiitywanta tiltItiwy, !nmiimrm;h ceity jt”(bYlOSIk(iWut nic niuze

i)ŁIXX”OdO\Y;iC LW1CLi-LClli;i citkow lej \Y.ifloi-ci Llh11(l\YV imkrc.Ioimcj W 6 !)LL 1 UIihlWV.

I. 7:m \yykomti[nie uli1o\yy Z1in;l\yi;ijimcy y.aj mei )m”/.ele\ycmu lin konto Wyktiimiiwuy WSISJZU1C Iti ;m\ttmrze

tc;;utiimic tO dmij (Iti il;mly XXy\t;bXyit”iliii Liktiti y Z;mnit :;iJimtuliiiI.

2.u.m IEIXy1;iji.uy LlO\Y;l.”!Iib \k X”kOIl,i\yCt” ib XX”yNImXyicnitI :mktuny bt.-: \OCz() i)OhtiW.Li,

.3. W przypadku Xyy.I \ViCmIliL przez krtmjowceo Wykoimawec I;ikttu y W XV,ilLiCic Ijbeuj, pbUiIih)Sui dok(l”lyWiilti bud;i

w PLN XVC sretlrIc”O kursu NIU” zdmij hhi”7u([Zi4;idcCO dz,icn WysławienI Umkiumy (za/lis /ilShiih” iŁuiiiJt!m” te

:cii”:,wsc ii/ ki” itii j”immićnL”,;w iFj”tinnmii”t l/ii/m Ilu/un” te kM/j .:hci”,u, .tis!wii,””;lu).

4 W przypadki rudni )FZCL kr l\y;”O WykciIIa\Ycu cuily W ofcu”eme w Walucit” cbcct m Wy”n.IWJLIIi,ł iituy XV

I”LN. Wykonawca dokona przebiuzemiii Wiiltll\ obcuj miii PLN we. srcdnieeo kursu NHl” Z (tlILi piiprzuulyuiccmi

GŹ ich; WyI,mWitl;ij „iktiry ( mi/)IV „oshiiii,” iłSlńJi?dj” II” —L-ty ;„; tIAi”(;JŁt/)(iLil4i(Jii!ŁI II I”*)/!t!hś”(I tu/” Ilu/mi

śjukh/:hcuiuz .„i”S\ttiiltC” („J. tki).

I liliOwIł Illihiuj/JIL ź.nst;ib zawarli miii c7;b8 uikmeśliimiy: sukcesuwn hi Xv tcrmiiinic 12 nticsicy. liuz;ic (Ki ility

Z3XY;ildI;I LimItowy, Z z;IStl/uLChimCiiI Ust. .2.

2. Lutowa Wyzasi W wzypactku, udy \4lrLusc Pl zcitmmiioti 7ltllOWiChll,i ulkrcsk,mI,L W flhllmcfsLcj Ęii,i(lwie z.cishmmlmc

zretul ŹA)wnlm.

3. b”rzedbnz.emime ;erimiinu reilkicji umlmowy 110/e ]isLii( W )rz\pmdku lic XyYCJL”li1Lhlmt pr2u7. „iihl;IWi;i/tCCC(l

\ylru,st-” timutiwy, lernitn len Illit/c wc przedlużommy ml\ (16 hll—cy Illukseul za iizoda siroli.

4. /.amuiwiajwy noże odstimpic ud Umowy flit podstawie kodeksu cywilnego limIt z ponizszyuli przyczyn:
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— w pl/SpaLiLi] dy (iOsIirc/.Oily ow;Ir zawierti wady, w szc/e!oilIości tie speliiia paraineirów okresitnyclt
w 2 Lisi. I iiiics-,cj Lnno%y. ipniwnienie to priysiujje Zaillilwiajticeinu W CItLLI iiiiesiacti od
olrzyI]lailiii tItlslawy lub uawflleuia wad\ cieli \\t%da flVs/ia ha iW po/Olej.

— ą zakrcsk reszty ilictjlC(%itIiie 0 SWi (te/c W W PEŁyII3dLLI r.(IY kkYkoilawic.l flIt d0lriyflu)C ()LFeSI()IIC 9)
W Lili]t)Wit lerI1IIILI realizacji (l(ISLI\Y bez wy/aceia cIothitktiweo lentililu spelnienia swititlczeni;t chyba
że. opciLnieitie imstapi z przyczyn iIicfli\ iiitonyeh przez \\ koniwet-.
()dst;ipicii:e („(I t”IlłOUy uli postaWie powyższych przyczyn IllOZe ILISIllINU W terunillic LIII dnia 30.0H.202:!r.

9
\kykonawczi zapłaci na rzecz tai awiaIlce:,o Luy iin\o\\iic W wysokoue

ID Wartosci LIliowy okreśionti w O LISI. 2 LIliowy za od ape przez tam we4lLceLLi III podstawie
8 ust. 4 Llliitiwc. bili tidscip”cutc nt pśidst:iwic pr pisów ku CLSLI cyw ico. L pl/.\czyl) ItŻIIcyLb po

Sn tlnie kk ykOIIlU”Cy,

b) 1)2 warte-ci (Ililluj ZhIIl()Wii)iitj iiILJi (I SIIIWy iti kaidy dzreui opozlilenia w realizacji Lej partii tiosiawy
luc \yJCcLj iiiż 1) \yartoci LillitIWy okiesloiic W (i LISI. 2 umowy.

2 Zairzezone tr\ LhIIlL)flhlt nie w łaezpi odpow:cdziilnosei \\ywii:icy 111 zis:tlacli oohiiych, cieli
\yLIk0.t %Lkti(I\ StlI) %tltIoW ule, iKti LIszeitleil) I\ sliflLlW cli LiiI)O\\ IiyctI WLcLIOcJ\ wyokosc „aStr!eiOIitj
kat-y LIIIIOWI1Lj.

Lacztni \yyokosć Rai LIIUOW”wcIt uk noze uuzekracz-%ć kwou\” \y\alarodzei%i. o ktiir\m ulowa w 2 6 tls 2
LII)l0\y\

4 /uillawiajacy lilii prawo (li) potiticiiu;i LItr IIInownychI poprze!. poillIlicjszenie Lilnl\ picnsc/nt9 I uheziicj (10
zapiny uii podstawie olzy 11111(9 od ykoillIWcy Liklniy y\l

5 kk ykoiianei p011051 otIpowiećziuInoc za dzialauijc osób urzcuich, LItR un )owieIz\ wykollalle zuI1it,n tilit.

ID
ZliIu1llwiaacy zastrzesll sobie hIrliwLI do przeprowLIzenil iiob lec uilogueznyełi przedniutilu zuluowieulia 01
kilkti pliutilicil jlIodLILe\iLl\tft \Y\r(ibtI tinhulne:u oruz tło (lCcul\ ziśidiiosc” \\/Yl(ibLi LIMIIOCSO i kartu )irn)etrow
Lccliniuznyth i \%I]1haulaI11I LIII1IIWI(Jatttltl.

2. tuiiiwiijacy !lS[r/.C1I S ilu IWO tio odsIaprelu od umowy w ceItu 7 lid od daty oceny wyrobu lunulnegI).
W pi1ypidkLi cieli wyrob Lnulny ue ust zcodny z kurii pituruetiów lcc[iiiic”nyt-}m
i \\„I11IiII1i;IIIII /uu1lt_jitt_”i1.

* II
\Y sprt\yaLh 11mL uuoriuuowaiuycli ulilmiujszI Lifliowi luatt zlistosOwallie przepisy Ustiwy Z tilit I Vt!LIliil 20W
i Piiwo !1li11(1\ytcri ilLibli(/flytll (t)z Ii z 10(L) uioz20ł9 / ibm. /11.) ILLIt! )Iie1 LIIIIW\ 7 Linii; kwieri
l61 r Kodeks Cywilny< Dz. U. 21)11) r.. poi. I 741) i 10111. zmiI.)

12
Spory wyilililce Z LIlnofly roz4rz\-j.i sad nuiejsc; scdziIw /.i!Il\i.ujiLCO.

* (3
Znminy (II) LIIlloYY iuit)1i 1)3/c wpnnymdzune tylko w torunie piselulilej pod ry40leiul I]leWazrlOsci.

* „4
(Jmnowe 1ioii;idioii W (loóch t(dnohlJmimcytli etze;umplurzaclu, io eduiylD tfl:i kinkj ze stron.

ZAMAWIAJĄ(Y WYKONAWCA

2 3



7iIaciiiik ur 6 h S\k 7

Zobowiązanie iniieio poduiiiotii do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy

flUt. I nazwisko lub nazwa podmiotu)

( adies podiniow 3

(tel. e—nimi)

Stosownie do art. 118 ust. 3 ustawy z. d ula II w rzenla 2019 r— PlaWo ZlIflI(iWiCul 1)11 I)i(CZIflCil,

iohowiazujc Się (14) (J(I(bI!IhI (to dyspozycji mi rzecz wylwuawc3 tj.

nlz\yI \\ korinycy ) H ezbedn\ eb ZIsohti% \\ tak esu

Uhli tidijilti IiI1iL) iotIuiiuutti )ItY \k\hO)n%”YuIlitl .lllIllu%icnlt:

(iuilcży pnkić okres na ala zasob budzie iidotupniony)

l”oulni )(Icilii[O U I rziuiijo

i)oNl;[%1FINT NKLAI)ANY „WRAZ Z OFERTĄ (jcłdi iiysyyiy)
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