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D才af1·NazwaiadresZamaw¡¸a且Cego

M iejS阁eW0doC吗gi;Oc叩Szcza1n;aSp·zO·O·

ul·M ick;eW;cza28/30£¬86-300Crudz吗dz£¬RzeczpOSpO旧apO1Ska

N1p:876-T8-72-49T£¬Reg0n:870485618£¬KRS:0000010351
te1·:     +48  (56)4504901£¬faks:+48  (56)45049  34
e-mai1:

Dzia川·1nformaCjeog61neo  poS甸powan¡¸u

工Nin;ejsze   pOSt锌poWanie   proWadz0ne   jeStW   膊zyku   p01Skim ·zamaWia月Cv   n;e   WVraza   zg0dv   na
Sk十adan;e   oferty£¬O兰W;adCze已 ;;nnych   dokument6W  an;k0reSp0ndencj;W   innych投zVkaCh£¬jeie扦
n;etoWarzvszVim  t拍macZenie  na尺zvkpo1Ski£¬

2·    叩ekro6w  niniejSzejSpecyfikaCjiiSt0tnych  Warunk6W  zam6Wien;a   u亿平tejeStpo上肆c;e  "uStaWa   pzp"
na1e二平  p门ez   to    rOzum ie6    uStaW9    z   dnia    29    Styczn;a    2004    r£¬一  praW0    zam6W;e益  pub叮CznVCh
(t·j·Dz·U·20I9  pOL  I843zezm·)·

3·    1lekro6W  n;niejsZejSpeCvfikaCji;St0tnvChWarunk6W  zam6Wien;a   uiVtejeStpo用cie"SpecVfikacja"
1ub"S1WZ"£¬na1eiyprzezto  r0zum ie6nin;ejSz亏SpecVfikaC脾 iStOtnvchWarunk6W  zam6W;enia·

4ZamaWia用Cy                    udOstgpni                    niniejSz亏           S1Wz                    na                    Str0nie                    ;nternetoWej:
htt    :      WWW·bi     £¬WodoC;a    i·田dziadz·   1menu:p仅etarg;£¬zak廿adka:zam6Wieniapub1iCzne£¬Oddnia
pub1ikacjiOg十oszenia0  zam6Wien;uW  Dz;enniku  Urz亏doWVm  UniiEur0pejSk;ej·

m

6

7

8

9

zamaWia用cvniedOpu亚CzaSk十adaniaOfe时 cz9兰ci0WVCh

ZamaWia弗Cyniedopu丑CzaSk十adaniaofeR  War;ant0WvCh

zamaWla月Cynle  p且ewlduje  zaWarclaumOWVram0Wej

zamaWia月Cvnie  p且ewiduJeaukcj;e1ektrOnicznej

zamaWia月Cy  nie  p且ewiduje  udz;e1en;azam6W;eh£¬o   kt6叮Ch   mOWaW  an·6丁 uSt·I  pkt6  uStaWV

pzp·

I0·0znaczenie  p0st9poWania

pOSt9poWan;e£¬kt6regO  dOtVczy  nin;ejSzV  d0kumentz0Stat0  0znaCzOne   numerem   referencvjnvm :
二p2/2020/pN/Wp·WvkonaWcy£¬We  WSze1k;ch   kontaktaCh  zzamaW;a膊cVm£¬Winnip0WO卸Wa65埠
naW惟ejp0daneOZnaczenie·

D才af叫·TWbUdHe1en¡¸azam6wienia

pOSt9poWanie  0   udzie1enie   n;niejSzeg0  Zam6Wienia   pub1iCznegO   prOWadZOnejeStW  t叩bie   przetargu
nieOgraniczOnegO·

DIi抖 1V·opisp歧edmiotuzam6wienia

工

2

3

NaZWazam6W;enia:Komp1ek5owado针aWaener即 elekt叩Cznejp门ezokres工2  mieS舌Cv·

Rodzajzam6Wienia:doStaWa

Okre引en;e  przedm ;Otu  izakresuzam6Wienia

NazWazam6W;enia:Komplek5Owadostawaenerg;ie1ekt叩cznejp门eZokresI2m;eS嚏cV工

萍材



S    eC   fikaC"a1St0tn    ChWarunk6W  zam6Wieniazp2   2020   pN   Wp

写    przedm iOtem     zam6W;enia     jeSt     kOm p1ekSoWa     dOStaWa     energ;;     e1ektryCznej£¬   Obejm u月Ca
Sprzeda之      ener即   e1ekt叩CZnej     Oraz     sW;adCzenie     uS十u目   dv艾叩bucj;     ener睡   e1e陆叩Cznej
W    Szacunk0Wej    ;10sCi7  576000    kWh£¬  przez    okreS    I2    m ieS啤Cy£¬tj·od        0T·01·202I    L    d0
3T·丘·202I厂   dOObiekt6W  na1e钱CyChd0zamaWia用ceg0·

szCzeg田oWyOpisprzedm iOtuzam6Wieniaokre引a一

2)      WykonaWCazOb0W吗zanyjeStzrea杆zOWa亡zam6Wienie   nazaSadach  ;WarunkachOkre总10nvCh
W    ;StOtnVCh    p0Stan0W;eniaCh    umOWy£¬  kt6re    zoStan建  WproWadzOne    do    tre舌CizaWieranej
umoWVW  spraW;ezam6Wieniapub杆CznegO·

093I0000-5一 E1ekt叩czno锐
653I0000-9一 przeSy十energ;ie1ekt印Cznej

3)       KOdV;nazWyprzedm iOtuzam6Wienia0krei10neWeWSp61nym  酣OWnikuzam6Wie品(cpV)

DziafV·竹rminwVkonan1azam6w¡¸en1a

1£¬    WYmaganvterm;nWykonan;azam6Wienia:od  dnia01·01臣021r·do  dnia31·12臣O2工r·

DziafV1£¬Warunk;udziafUw  poStepowaniU

1·    O  udz;e1en;ezam6Wieniam0g亏ub;ega6S埠 WvkOnaWcy£¬kt6rzySpe十n;a用 Warunkid0tvcz亏ce

曰    女Om尸C俯斤吨厂肋肋扛用何W加C杆曰O厂厂OW0山en舷 Ok仍甜on印 加油胎仿0iCizoW0曰OW句几O胎 W尸n伙0饱
zO日传肋n尸C肋P厂Ze牌斥6W:

WarunekzoStan;e  uznanVzaspe俯ionv£¬jeieHWvkOnaWCaW冰aze£¬ze  p0Siada:

a)       a陡ua1n甸   k0nCeS弗   Wydan亏   przez     prezeSa     Urz9du     Regu1acj;     Energetyki     na     proWadzenie
dziafa1nOsCigOSpOdarCzejW   ZakreS;e   Obrotu   ene德曳 e1ekt叩czna£¬0   kt6rejm0Wa   W   u吏aWie
zdnia工0  kWietn;aI997  L  praWoenergetvcZne(t·j·Dz·U·z2020  口 poz·833);

b)aktua1n亏   kOnce5片   Wydan砷   przez     prezesa     Urz9du     Re8u1acji     Energetyk;     na     proWadzenie
dzia十a1nOsci      gOspodarCzej     W      zakreS;e      przeSv桔n;a      lub      dystWbuCj;      energ秆   e1ekt叩Cznej£¬
O  kt6rejmoWaW  uStaWie  zdn;a   I0  kW;etnia   I997  r·praWO  energetvCzne   (t·j·Dz·U·z2020  氏
pOz·833)·

W    przvpadku£¬gdV   WvkOnaWCa    nie   jeSt   W桔焚;C;e1em    S;eCiprzeS咐0Wej    1ub   dvStWbuCWnej£¬
z0bOWiqzanV    jest     pOS;ada6     obOW吗zu用C甸   cO     najm n;ej     W     Okresie     0d     01£¬01·202工   L     d0
31·眨·202Ir·genera1n亏  umoW号  o    舌W;adczenie    uS何g   dvSt叩bucvjnVch    ene德叶  e1ekt叩Cznej£¬
zaWart4   zOperatorem   SvStem u   DvStrvbucvjnego   (OSD1£¬kt6叮m   na   terenie  gm iny  Crudz埠dz
O厂azgm inym iaSto  Grudz吗dzjeStENERGA 一 OpERATORs·A·z引edzib亏W  Gda已Sku·

2·    W
okr
曰

四

rzvpadku     WVkOnaWC6W     WSp句n;e     ubiega月CvCh     S埠   o     udz;e1enie     zam6Wien;a£¬   Warunk;
引oneW  pktIppktIzOstan吗spe厢i0neW叫qcznie£¬je之e巾
co  najm n;e月eden  zWykonaWc6W  b锌dz;e  pOSiad甜 aktua1n苟 konceS尺 WVdan苟 p门ezprezeSa
Urz9dU    Regu1acj;EnergetVkina    pr0Wadzen;e   dzia十a1n0iC;goSpOdarczejW  zakreSie   obrOtu
energ埠 e1ektWcznq£¬o  kt6rejm0WaW  uStaW;ezdniaI0kWietn;aI997r·praWOenergetyCzne
(t·j·Dz·U·z2020  氏 poz·833)OraZ
CO  najm nie何eden  zWyk0nawC6w  b9dzie  pOS;adafaktua1n爷 火OnCeS弗 wydan律 przezprezeSa
Urz甸duRegu1acj;Energetvk;naprOWadzen;edzia十a1nOic;goSpOdarczejw  zakreS;eprzeSv怕nia
1ub   dVSt甲bucjiener即  e1ekt叩Cznej£¬0   kt6rejmOWa   W   uStaW;e   zdn;a   I0   kW;etnia    I997   r·

praW0  energetyCzne(t·j£¬Dz·U·z2020  r·£¬poz·833)£¬

p
e

Nazwazam6w;en;a:Komp1eksoWad0StaWaener卸;e1ekt叩cznejprzezOkreSI2mieS啤cV2
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przyCzym   nieje史 Wymagane£¬aby  ka乏dyzWvk0naWc6W  W5p创n;e  ubiega用cVch  S啤 0  ud艺e1en;e
zam6W;eniapOSiad刮 obiekoncesjeWskazanepoWVZej·

D才甜 V叩·    podStawVW平kluczeniaWVkonawCv

1·    Wvk1uczenie  na  pOdStaW;ea戌·24  uSt·IuStaWVpzp

z   p0stqp0Wan;a    o    udzie1en;e    zam6W;enia    zamaW;a月cy   Wvk1uCzv   WykOnaWCe£¬W0bec    kt6reg0
zachod2苟przeS十ank;Okre引oneW  a叶·24  uSt·IpktI2-23  uStaWypzp·

2·    WVk1uCzenie  napodStaWiea时·24  uSt·5  pkt工uStaWVpzp

zamaW;a膊Cy  Wvk1uCzy  zp0St9poWania   Wvk0naWC龟 W  St0SUnRu£¬d0   kt6reg0  0tWarto   1ikWidaCj屯
W   zatW;erdzOnVm    przez    S亏d    uk十adzie    W    p0st9p0Waniu    reS枕uktuWzaCvjnVm   jeSt    przeWidziane
zaspOk0jen;e   WierzVcie扦  p印ez1;kWidaC用 jeg0   majqtku   1ub   S亏d   zarz亏dz时 叮kWidaC挥 jego   majqtku
W  t叩biea时·332  uSt·I  u5taWVzdn;a   I5  maja20I5  r·praWo  restruktu叩zaCyjne  (t·j·Dz·U·z2OI9
poz·243)1ubkt6rego  upad枪甜 Og捻SzonO£¬zW刀非k;em  WvkOnaWcv£¬kt6叩 po  og十OszeniuUpad枪舌C;
zawa叶  uk十ad    zatWierdzony    praWom0CnVm    po5tan0W;eniem    S吗du£¬jeie1iuk十ad    nie    przeW;duje
ZaspOk0jen;aW;er叩c;e肝przez1ikW;dac弗 ma膊伙u  upad佰gO£¬chVbaieS和 zarz甸d川 1ikW;dac膊 jegO
majqtkuW  t叩b;e  a戌·366  uSt·I  u5taWyzdn;a28  旧tegO  2003  L  -praW0   upad十O兰c;oWe  (t·j·Dz·U·

z20I9  p0z·498)·

3·    WVk1uCzen;e  napOStaWieart·24  USt·5  pkt8  uStaWVpzp

ZamaW;a用CyWyk1ucZyzpOSt9p0WaniaWVkonaWCe£¬kt6rvnaruSzy干obOW吗zkid0tVCz4ce  p怕tn0iC;
podatk6W£¬0p桔t   1ub   Sk十adek   na    ubezp;ecZen;a    SpO幢Czne    1ub   zdrOWOtne£¬cO   ZamaW;a用CV   jeSt
W  Stan;eWvkaZa6zapomoc亏StOS0WnVCh针0dk6W doWod0WVch£¬zWyjqtk;em  p门VpadkU£¬O  kt6叩m
moWa   W   a庄·24   uSt£¬工  pkt   I5   uStawy   pzp£¬ChVba   Ze   Wvk0naWCa   d0kOn酣  p怕tn0scina1eznVCh
pOdatk6W£¬Op挖t   1ub   Sktadek   na   ubezpieczen;a   Spoieczne   1ub   zdr0W0tne   Wraz   z   odSetkam ;1ub
gr砰Wnam i1ubzaWa叶 W吗钱ce  pOrOzumienieW  SpraW;e5p桔tvtych  na1e之nO兰C;·

4Wvk0naWCa£¬kt6砰 p0d1egaWVk1uCzen;u  napodStaWiea广·24  uSt·工pkt工3  iI4  orazI6-20  UStaWV

pzp£¬m0ZeprzedStaWiddoWOdVnat0£¬iepodjeteprzezn;eg0钉Odk;S亏WVStarcza膊CedoWVkazan;a
jego  rzete1nOsC;£¬W  SzCzeg创nosc;udoWodn忙 napraW;en;eSzk0dvWVrz亏dzonejprzeSt9pstWem  1ub
przest9pStWem    skarboWVm£¬zadO舒uCzyn;enie    pien啤之ne   za    doznan9    krzyWd9    1ub    napraWienie
Szk0dy£¬  WVczerpu旦ce    Wyjajn;enie    Stanu    faktyCznegO£¬  Wsp甜praC9    z    organam;    至cigania    oraz
p0d脾cie  konkretnVCh  针Odk6W  techniCznVCh£¬organizaCvjnvch  ;kadr0Wych£¬kt6re  S且Odp0Wiedn;e
d1a   zapOb;egania   da1Szvm   przeStQpStWOm   1ub   przeStepStWOm   SkarboWym   1ub   niepraW;d十OWemu
poStepoWan;u    Wyk0naWCy£¬pOW辟Szeg0    nie    史0Suje    S峙  je之e1iW0bec    WVkOnaWCy£¬  b9d亏CegO
podm ;otem  zbi0r0Wym£¬OrzeCZ0n0praW0m0Cnvm  Wyr0kiem  S亏duZakaZubieganiaS啤 O  udzie1enie
zam6Wien;a0razn;e  up十vn田 ok厂e引OnvW  tym  WVrokuOkreS0boW吗zVWaniategOZakazu·

5Wvk0naWca     nie     pOdlega     WVk1uczen;U£¬  je之e1i    zamaW;a月cy£¬   uWzg垮dnia月c    Wag乓   iSzczeg引ne
OkO1iczn0兰cicZvnu    WVk0naWCy£¬   uzna    za    WvStarcza旦Ce    dOWOdV    p口eStaWi0ne     na     pOd针aWie
pkt3  p0WVej·

D□afV山·   WVkaz    oSwiadCze五   ¡¸   dokument6w£¬   potw¡¸erdza甩CvCh     Spefn¡¸anie    warunk6w     udz¡¸afu
w  poSt喂powaniuoraz仓广akpOdStaw  wVk1uCzenia

工WvkOnaWca    do垮cza    do    ofe斤V    aktua1ne    na    dzie府  sk十adania    0fert    05W;adczen;e£¬  StanoW吗ce

WSt亏pne   potWierdzen;e£¬之e   WvkOnaWca    nie   pOd1ega   WVk1uczeniu   OraZ   spetn;a   Wa巾nk;udzia十u

Nazwazam6w;enia:K0mpleksoWadostawaenerg;ie1ektrvcznejp叶ez0kreSI2m;e5啤CV3

温彻
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W    pOstqpOWaniu·O兰W;adCzenie£¬Wvk0naWCa    Sk十ada    na    f0rm u1arzu   Jedn0旧egO    EurOpejSkieg0
D0kumentu       Zam6Wien;a£¬    5p0r孕dzonvm       zgOdn;e       z       Wz0rem       Standard0WegO       form 田arza
0kre引Oneg0W  r0Zpo门4dzen;uWvk0naWCzVm  K0m ;SjiEur0pejSk;ejWVdanvm  napOdStaWiea戌·59
uSt·2dWektyw伴 20I4/24/UEOrazart·80  uSt·3dyrektyWy20T4/25/UE£¬zWaneg0  W  da1Szejcz耶Ci
S1WZ"jednO旧vm  dOkumentem"1ub口EDz"·WYmaganiad0tVCz建CeSk中adaniaJEDzzaWa戌0W  pkt·

工工niniejSzeg0  DziafS1WZ·

O舌W;adczen;e    na1e之    二十O乏  6    W    Or       ina1e      WOStacldOkumentu    e1ekt厂OnlcZne    0

p1atf0rm     zaku    0We"Cpp    htt    S:      aukC"e田dZiadz·   1
2        uZ    Clu

W   przvpadku   Wvk0naWC6W   WSp包nie   UbiegajqCych   Sie   O   udzie1enie   zam6Wien;a£¬"@EDz"   Sk十ada
kaidy    z    tych    WykOnaWc6W·O兰WiadCzen;e    tO    ma    p0tWierdzae    spe十nian;e    Warunk6W    ud曰a十u
W   poS蓝pOWaniu   oraz   brak   pOdStaW   Wyk1uCzenia   W   zakreSie£¬W   k比附m    kaidy   zWykOnaWc6W
WykazUjeSpe十nianieWarUn旧W  Udzia十uW  postepoWaniu0razbrakpodStaW  WVk1uczenia·

2WVkOnaWCa£¬w   term ;n;e   3   dni0d    dn;a   zam ;eSzczen;a    na   StrOnie    internetoWejzamaWia坦cegO
inf0rmacji£¬0   kt6rejmOWa  W  art·86  uSt·5  uStaWV  pzp£¬przekazuje  zamaW;a月cem u  oiWiadCzenie
0  przynale之n0sCi1ubbrakuPrzynaleinosCidotejSamejgrupykapita十0Wej£¬0  kt6rejmOWaW  a时·24
uSt·I   pkt23   uStaWV   pzp£¬Stan0W吗Ce  一·Wrazze   zf0ieniem   OiW;adczen;a£¬
WykonaWca    mOie   przedStaW记  dOWOdv£¬之e    poW吗zania   z   ;nnVm   WVk0naWC亏  n;e   prOWadz亏  do
zak椅Cen;akOnkurenCjiW  poSt9pOWaniuO  udz;e1eniezam6Wienia·

一一
p1atfo厂m      zaku    OWe"Gpp    htt    S:      aukc"e            ·厂udziadz¡ö   1                 ·

W    przypadku    WykOnaWc6W    WSp创n;e    ub;ega月CVCh    S啤  0    udzie1en;e    niniejszego    zam6Wien;a
o6W;adCzen;e£¬o  kt6叩m  m0WapOWyiejSk十adaka之dvzWVk0naWc6W  Sk午ada坦cych0fertqWsp臼nq·

3ZamawiajaCv   zgodnie    z    an·24aa    uStawV    pzp    dokona    oCenV    ofe山  a    naS埃pnie    zbada£¬CIv
WvkonawCa£¬kt6rego  Ofe戌a   zosta中a   oCen;ona  jako   najkO巾vStnie牌a£¬nie   podlega  wvkluCzeniU
OrazSpefn;awarunkiudz;afuw  poS坤powaniu·

4zamaWia月CVp门ed  udzie1eniem  zam6WieniaWezWieWVk0naWce£¬kt6re8OOfertazoSta十anajWviej
0cen;Ona£¬dO   川0之en;a   W   WyznaCzOnym£¬n;e   k尚tSzym   n眨  工0   dn;£¬term inie   aktua1nvCh   na   dzie舌
z枪ienia        0iw;adcZeH         ;        dokument6W        p0tWierdza月CyCh         Spetnianie        Warunk6W        udzia抽
W  poSt9pOWaniuoraZbrakpOdstaW  Wyk比Czenia·

5Je之e杆  jeStto    niezb9dne   d0   zapeWn;enia   0dpoWiedniegO    przebiegU    poSt母poWania   O  udzie1enie
zam6Wienia£¬  ZamaWia二弓CV    mO之e    na     kazdvm    etapie    pOSt9p0Wania    WezWa6    WvkOnaWc6W    dO
计oien;a     wSzyStk;Ch     1ub     n;ekt6叩Ch     OsWiadCze而   1ub     d0kument6W     pOtWierdza且弓CyCh£¬   之e     nie
pod1ega士吗   WVk1uCzen;u     0raz     Spe十nia且爷   Warunki     udz;a十U     W  poSt9pOWan;u£¬   a     jeie扦   ZaCh0d二号
uzaSadni0ne   pOdStaWV  dO  uznania£¬ie  z十ozone   uprzedni0  oiWiadczen;a   1ub  dOkumenty  nie  SqjU之

aktua1ne£¬dO  计O之en;aaktua1nVCh0总W;adCze府1ubdokument6W·

6Na     wezwanie     Zamawia胰Cego     WykonaWCa      Sk十ada      naS咱pu用ce     OsWiadczenia      idokumenty
potW;erdza蝇ce:

川    5P目n而n尼 W0/Un女6W  U由厂矿UW PO5欠POWoniU

NazWazam6W;en;a:Kompleks0Wad0staWaener纠 e1ekt叩cznejprzezOkreSI2mies埠CV4
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a)       ak止叮a1n碎   konCeS月   Wvdan隶   przez     prezeSa     Urzedu      Regu1aCji     Energetyk;     naprOWadzenie
dz;a十a1nO兰c;goSp0darCzejW   ZakreS;e   0brotu   energ吗  e1ektrvCznq£¬o  kt已厂ejm0Wa   W   uStaW;e
zdnia  10  kWietnia1997  r·praWoenergeWCzne(t·j·Dz·U·z2020  r"pOz·833打

b)      aktua1n苟   kOnceS膊   Wydanq     przez     prezeSa     Urzedu     Regu1aCji     Energetvki     na     pr0Wadzen;e
dziafa1n挺Ci      gOSp0darCzej     W     zakreSie      przeSv十an;a      lub      dySt叩bucji      ene宅叮   e1ekt叩cznej£¬
o  kt6rejmOWaW  uStaWie  zdn;a   10  kWietn;a   1997  r·praW0  energetvCzne  (t·j·Dz·U·z2020  r·£¬
p0z·833)·

W   przypadku   oferty  SkfadanejprzezWyk0naWCQ   nieb亏d9cvm   W桔sCiCie1em   SieC;P口eSv枪Wej
1ub  dvSt叩bucvjnej£¬WvkOnaWca   ten   osW;adCza   W   厂Orm u1arzu   Ofe竹OWVm£¬眨 pOSiada   um0WQ

o   6W;adCzenie    uS十u8   dVSt卿buc刀nvCh    energi;e1ekt甲CznejZaWar响  z   0peratorem    SVStem u
DVSt叩buC月negO  (OsD)£¬kt6rvm  nateren;egm invGrudz吗dz0razgm ;nV  m ;aSt0  Crudz埠dzjeSt
ENERCA  一 OpERATOR   S·A·zSiedz;b苟 W   Cda而Sku£¬p0da用C   numertejum0Wy£¬dat9   zaWarc;a
iokresjejObOW吗zyWan;a·

2)      D厂o女Po目5toW  W尸HUCZenio  W尸女OnoWCyZU再而佑 W PO5勺PoWon而

a)    inf0rmaC斥 zKrajOWeg0  RejeStruKarnegOW zakreS;eOkres1Onym  W  a戌·24  u5t·IpktI3£¬I4  ;2I

uStaWVpzp£¬wVstaWion建niewCzeiniejn眨 6  mie寸qCvprzed  upfyWem  term;nusk十adania0fe戌;

b)zaiW;adcZenieW怡iC;Wego  naCze1n;ka   urz9duSkarbOWegO  p0tWierdza月Ce£¬ieW叭OnaWcan;e
za1ega    z   Op恰Can;em    p0datk6W£¬WVStaWi0ne   nie   wCze壹niejnii   3  m¡¸eS曳Ce    p口ed    up卸Wem
term ;nu      sk廿adan;a      Ofe向   1ub      inny      d0kument      pOtW;erdza膊cv£¬   之e      WYkOnaWca      zaWa计
pOrozum ienie    z   W怕总C;Wym    0昭anem    p0datkOWym    W    SpraWie    Sp怕t    tVCh    na1ezn0舌C;Wraz
z   ewentua1nym¡¸odSetkami比b   grzyWnam i£¬W   Szczeg巴nO付c;uzVSk甜  przeWidziane    praWem
zWo1nienie£¬odrOczenie   1ub   rOz毛之enie   na   raty  za1eg十vCh   p怡tnOscilub   WStrzvmanie   W  ca十0sCi

Wvk0naniadecy叩 W桔sciWego0rganu;

c)     za舌W;adCzen;eW怕总CiWejteren0We月ednostki0rgan泛aCWnejzak十aduUbezpiecze品Spo佰CznyCh
1ub    KasV    R01niczego    UbezpiecZenia    spO十eCznegO    a1bO    inny    dOkument    potW;erdza膊cy£¬  之e
WvkOnaWCa    n;e    za1ega    z   Op桔can;em    Sk十adek    na    ubeZpieczen;a    SpO胎Czne    1ub   zdr0Wotne£¬

WystaWi0ny   nie   wCzeiniejnii   3   mieS吗Ce   p门ed   up卸wem   term;nu   Sk十adan;a   ofert£¬1ub   ;nnV
dokument     p0tWierdza月cy£¬   zeWykonaWCa     zaWa叶   pOrozum ien;e     z     W桔斥C;Wvm     Organem
W      SpraWie      Sp怕t      tyCh      na1einO总c;      Wraz      z      eWentua1nVm;      odsetkam i      1ub      grzyWnam i£¬
W  SzCzeg引nOiCiuzVsk甜 przeWidziane   praWem   zWO1nienie£¬odr0Czen;e   1ub   rO计Oienie   na   raW
za1egtych  p桔tnosc;1ubWStrzvman;eW  ca十OiCiWVkonaniadeCv印 W桔iCiWego0rganu;

d)0dp;SzW怡至ciWeg0  rejeS甘u1ubZCentra1nejEWidencji;1nfOrmacjiO  Dzia十a1n0ic;C0SpodarCzej£¬
jeie1;Od啤bnep门epiSVWVmaga坦 WpisudO  rejeStru1ubeWidenCji£¬W Ce1upOtWierdzen;abraku
podStaW  Wvk1uczenianapOdStaWiea时£¬24  uSt·5pktIuStaWvpzp·

e)O兰W;adCzenie   WykOnaWCy   0   braku   Wydan恰  WobeC   n;ego   praWomOcneg0   Wyroku   S建du   旧b
OStatecznejdecy川 adm in;straCyjnej0  za1eganiuZ田SzCzan;em  pOdatk6W£¬Op桔t1ubSk十adekna
ubezpieczeniaspo捷Czne1ubzdrOWotnea1bo-W przypadkuWvdaniatakiegOWyr0ku1ubdecy印
-    d0kumentV    p0tWierdza膊ce    d0k0nanie    pfatnOscityCh     na1ezn0ic;Wraz    z    eWentua1nVm i
OdSetkam i     1ub    grzVWnam ;     拍b    zaWarc;e     W吗4cegO     p0rOzum ienia     W    SpraWie     Sp怕t    tvch
na1e之nOSc叮

NazWazam6W;en;a:Komp1ekS0Wad0StaWaenergHe1ekt厂平CznejprzezokreS工2mieS嚏cv5
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f)     0iWladCzenle  Wvk0naWCyO   brakU  0rzeCzenlaW0beCnleg0  tvtu十em  舌r0dka   zap0blegaWCzegO

zakazu  ubleganlaSl亏0  zam6Wlenlapub1lczne@

g)0iW;adCzenie  WVk0naWcyO  nieza1eganiu  zOp桔can;em   p0datk6W  i0p桔t1Oka1nyCh£¬O  kt6WCh
mOWaW  uStaWie  zdnia   工2  Stvcznia   I99T  r·O   pOdatkaCh  ;Op怡taCh   10ka1nVch  (Dz·U·220T6  r·

pOz·7I6)·

7W    przVpadku    WVkOnaWC6W    Wsp引nie    Ubiega甩CvCh    S吗  0    udz;e1enie    niniejSzeg0    zam6Wienia£¬
dokumentV     0raz     oiWiadczen;a£¬   O     陡6叩Ch     mOWa     W     pkt     6     ppkt     2     poWVej     Sk十ada     kaidv
zWVkOnawc6W  Sk干ada月Cych0fe戌9WSp包nq·

一
回   Je之e1iWyk0naWCa     ma     sied艺bQ     1ub    m ie庐Ce    zam ieSzkania     pOza    teWt0曰um     RzeczypoSpo旧ej

po1Sk;ej£¬zam iaStdOkument6W£¬O  ktd叩Ch  mOWa:

a)    W     Dz;a1e    V巾   pkt    6     ppkt    2     肤·   a     -     Sk十ada     ;nfOrmaC牌   z    OdpOWiedniegO     rejeStru     a1bo£¬
w    przypadku    braku   takiego    rejeStru£¬inny   吊WnoWaZnV   d0kument   坤danV   p门ez   W挖sCiWv
Organ    s弓doWv    1ub    adm iniStraC旧nV    kraju£¬W    kt6叩m    WvkOnaWca    ma    引edzib韩  1ub    m iej5Ce
zam ieSzkan;a1ubm iejSCezamieszkan;amaoSoba£¬kt6rejdOtVczyinfOrmacjaa1bOdokument£¬W
Zakre5ie   okres1Onvm   W  a戌·24   u5t·I   pktI3£¬工4   i2I   uStaWv   pZp   (dokumentWyStaWionv   n;e
WCzeiniejnii6  m ;eS啤cyprzed  up垃Wem  term inuS姑adan;a0fe时)·

b)W   Dz;a1e   V旧  pkt   6   ppkt2   肝·b-d   -Sk十ada   dokument   1ub   dokumentv   WV5taW;one   W   kraju£¬
W   kt6rVm   WVk0naWCa   ma   Siedzib锌 1ub   m ;ejsce   zam ieSzkania£¬p0tWierdza坦Ce   Odp0Wiedni0£¬
乏e:

nie    za1ega    z    Opfacaniem     podatk6W£¬  op桔t£¬  Sk十adek    na     ubezpieczenie    Sp0悔czne     1ub
zdrOW0tne   a1b0   之e   zaWa时  p0r0zum ienie   z   W挖sCiWvm   Organem    W   SpraWie   Sp怡t   tVCh
na1eino兰C;Wraz    z    eWentua1nymiOdSetkam ;1ub    grzVWnam;£¬  W    SzCzeg引n0兰CiuzySk酬
przeW;d曰ane   praWem   zWO1n;enie£¬Odr0Czen;e   1ub   r0计o之enie   na   raty  za1eg十vCh   p桔tnosc;
1ubWStrzyman;ew  C田O兰ciWykonaniadeCy印 W惰兰CiWego  Organu  (dOkumentWvstaW;onV
n;eWCzeiniejnii3  m;eS吗Ceprzed  up卸Wem  term 而usk十adaniaOfert);

nie    0tWa广O    jegO    1ikW;daCjianinie    og枪Szono    UpadtO蜂C;(dOkUment    wvStaWi0nV    n;e

WczeSniejn;z6  m ies埠cvp门ed  up卸Wem  term inu5k十adania0fert)·

2)      @eie1i    W     kraju£¬   W     kt6叩m     WVkonaWca     ma
zam ;e5zkaniamaOSOba£¬kt6rejdOkumentd0

W  pkt9   ppktI  pOWvzej£¬ZaSt9puje  S埔 je  dok
WvkOnaWcv£¬   ze     W5kazaniem     OS0bV     a1bo
0sWiadCzen;e    oS0by£¬  kt6rej    dOkument    m iat

Organem  S亏doWVm£¬adm inistracvjnym  a1bo0r
W怕隶;WVm  zeWzg垮dunaS;edzib91ubm iejSce
tej0SOby·DokumentvW;nne  b时 WVStaWione
niniejSZegO  Dz;a佃·

且

Siedzib9     1ub     m iejSce    zam ie5zkania     lub     m ;ejSCe
vCzy£¬nieWvdajeS啤 dOkument6W£¬o  kt6印Chm0Wa
mentem  zaW;era月cVm  0dpOW;edniO  O舌W;adczen;e
oS6b     upraWn;OnvCh     d0     jegO     reprezentaCji£¬   1ub
dOtyczy向  才0之0ne    przed    n0taHuSzem    1ub    przed

ganem  SamOrz弓duzaWodOWego  1ubgoSp0darczeg0
zam ;eSzkaniaWvk0naWCV1ubm iejScezamieSzkania
zzach0Wan;em  term inuWskazanegOW  pkt9  ppktI

9W   przvpadku  WSkazania   przezWvkonaWC9   d0St甸pnosciO长Wiadcze凸 1ub  dOkUment6W£¬o   kt6rvch
m0Wa   W      92£¬55   ;97    RoZp0rz弓dzenia    M ;nistra    R0zWOju   z   dn;a    26   1;pCa   20I6   rOku   W   SpraW;e
rodZa胯W    dOkument6W    jakich    moze    z建da亡  zamaWia用Cv    (Dz·   U·20I6    poz·  II26卜  W    form ;e
e1ektron;CznejpOd    Okre引Onvm ;adresam ;internet0WVm iOg61n0d0StqpnvCh    ;bezp怡tnvch    baZ

Nazwazam6w;enia:K0mplekS0wadoStawaenerg;;e1ekt叩Cznejp门ezOkresI2m;es啤Cv6

游孩
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danvch£¬   zamaWia月Cv    pOb;era     SamOdzie1n;e    z    tVch     baz    danVCh    WSkazane    przez    WVkonaWc亏

oiW;adCzenia比bd0kumenty·

工0·Jedno比v  EuropejSkiDokumentzam6w;enia(JED引

T)      WVkOnaWCa    WVpe十nia    @EDz£¬tWOrz弓c   dokument    e1ektr0niczny·W    tvm    ce1u    mOie    k0rzvSta6
z    narz9dz;a    EspD    1ub    ;nnyCh    d0St锌pnvch    narzQdzi1ub    0prOgramOWania£¬  kt6re    umo川W;a膊
WYpe十nienie     JEDz     ;     utW0rzenie     d0kumentu     e1ektrOniCznegO£¬   W     Szczeg甜n0iCi     W    jednVm

zf0rmat6W:pdL  ·d0c£¬·dOcX£¬

£©2Form u1arz@EDz  na1eZ      z他之  6WrazzOfe戌   W  0          ;na1e    W      oStaCidOkumentue1ektrOniCzne    0
rz      ui    C;up1atfOrm      Zaku    0We"Gpp    htt    S:      aukc"e            ·rudziadz·   1

3)      zamaWia膊Cy  za1eCaWVkOnaWCOm  sporZ弓dzen;eJEDZzg0dn;e  zzap毛am ;pkt4  ppktC)rozdzi甜
9£¬1nStrukCjid1aWvk0naWC6W£¬kt6regOform u1arzdoSt句pnVjeStd1aWVk0naWCvpOza10goWan;u
d0  kontanap1atform iezakupoWejCpp(https://aukcjegpp·g厂叮dziadz·p1/gpp)·

4)      WVkonaWca    mOie    吊Wn;e之  WVkOrzySta6   p1;ku    o    nazWie   "eSp叮equeSt·Xm 1"£¬zam;eSzCzonV   na
S甘0nie     internetoWej£¬   W    ce1u     Wvpe廿n;enia     form u1a臣a     utWOrz0neg0     przeZ     zamaWia坦Ceg0
旦垣旦旦L卫二旦旦旦理二 F0rm u1a佬 W针锌pn;e  przygotOWanV  przezZamaW;a月cegO  zaWieraty1k0
po1aWSkazane   przezzamaW;a用CegO   ;znaczn;e  OgraniCza   m0川Wos亡pope十nien;a   b垮d6W  p厂zez
WVk0naWC6W·

WVk0naWCaim po时uje  p1;k"eSp叮eqUeSt·Xm 1"d0  SerW;SueESpD  ud0St句pnionego  przezK0miS膊
Eur0pe庐k砷 p0d  adreSem :·(bezp0针ednidOSt9pdO  pO1Sk;ejWerSjU能户oWej
SerW;Su      pod     adreSem :      htt    S:      ec·eur0    a·eu   tOO1S   eS    d   fi1ter?1an    扣   1)·   pod     tVm     adreSem
d0st9pnejeSte1ek甘0n;CZnenarz句dz;e£¬kt6remo之eb时 WvkOrzyStanedO  utW0门enia@ednO旺eg0
Eur0pejSk;egO  DOkumentuzam6Wienia·

SzCzeg包oWe  informacjezW吗zanezzaSadam iispoSObem  Wype十nian;a@ednO椭egO  Dokumentu£¬
znajdu膊 S书 tak2eW  Wyjasnien;ach  Urz9duzam6Wie隐 pubHCznVCh(Uzp)£¬dOSt9pnvch  naStrOnie
internetowejWWW·uzp·gOV·p1£¬Repozyt0r;um  WiedzyW  zak十adce¡¹ednO砷vEuropejSk;DOkument
z           "am0W;enia·

5)    po     StWOrzeniu     lub     WVgenerOWan;u     przez     Wyk0naWC9     d0kumentu     e1ektroniCznegO    JEDz£¬
WVkOnaWCa         podpiS叫e         WW·     dokument         kWa旧k0Wanvm         p0dp咕em         e1ektron;Cznvm£¬
WVStaW;onVm       przez       d0staWc9       kWa旧kOWanej       uS加g;       zaUfania£¬    b9d律cegO       p0dm ;0tem
5W吃dC弗cvm   uS抵gice竹yf;kacyjne-p0dpiSe1ektrOn;Czny£¬Spe十nia膊Ce   WVmOg;bezp;eCzeHStWa
okre引0ne    W    uStaWie    z    dnia    5    Wrzein;a    20I6    r·一  O    us抽gach    zaufania    Oraz    identyfikaCji

e1ektr0niCzne川t·j·Dz·U·z20I9  r·poz·I62zezm ·)·

6)    0boW埠zek    甘Oien;a    @EDz    W     po蛆aCi     e1ektr0n;Cznej    OpatrzOnej     kWa1南k0Wanvm     pOdpiSem
e1ektroniCZnvm  W  SpOS6b0kre引OnV  pOW浮ejdotvCzy  尚Wnie之JEDzsk十adanego   naWezWan;eW
trvb;ea穴·26  uSt·3  uStaWypzp;

D才af1X·  WVkonawCVwSp引nieubiega询Cvs啤 o  udz¡¸eleniezam6wien;a

工

2

WVkOnaWCVmOg苟Wsp刮nie  ubiega6S啤 O  udzie1eniezam6Wienia

W      przVpadku£¬    o       kt6Wm       mOWa      W      pkt      1£¬    WvkonaWCV      uStanaW;a月    pe桐omOCn;ka      do
reprezentoWania      ;Ch     W     niniejSzvm      pO吏肆poWaniu      a1b0      reprezentOWania     W     pOStqpoWan;u

"       "        "              b1"izaWarc;aumOWyw  SpraWiezam0Wlenlapu      lCzneg0·

NazWazam6W;enia:K0mpleksOwado5taWaenerg;ie1ekt叩czne¡¹przezOkreSI2m;eS啤CV7
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@pe十nOm0cniCtW0   W  fOrm ie   0r       ;na抽 d0kumentu   e1ektrOniCzne    0         Od     iSane    O   kWa1if;koWan    m
0d     lSem    e1ekt厂0nlcZn    m      b    d乏  ko    ll一    0舌WladCz0ne"nOta门a1nle    一  S    O厂z    dzOne"W    f0厂m le

e1ektr0nlCzne"      O    atrzOne"kWa1币kOWan    m        0d     lSem    e1ektr0nlCzn    m    m Uslb    6    z十0zOne    Wraz
zofert          rz      u之  C;u  p1atform      ZaKu    OWe"Gpp     htt    S:      aukC"e            ·田dziadz·   1

4·    pefn0m0CnlCtWO  pOWlnnO

工)      jednoznaCznle      ok厂es1a6      poSt9p0Wanle£¬    do      kt6厂eg0      Sl9      OdnOSI

um0C0Wanla£¬

m

6

preCvz0WaC      za奸eS

2)      Wym;en橙 WSz怜tkichWVk0naWC6W£¬kt6r叮 WSp包n;eUbiega用 5舌 O  udz;e1eniezam6W;enia£¬

3)       b火 podp;Saneprzezka之degOztvchWvkOnaWc6W  nadokumenC;epe而Om0cn;CtWazgodn;eze
sposobem  repreZentaCj;·

WSze1kakoreSpondencjaprOWadz0nab9dzieWV饵czn;eZpe十nomOcnikiem ·

WSWStkie  poStanoW;en;a   niniejSzejS1WH  przepiSv  uStaWV  pzp  doWC钱CeWvkOnaWCyStOsujeS啤
OdpOW;edn;o  d0Wyk0naW面W£¬O  k艳叩chmoWaW  pkt1·

7Je之e1;Oferta    WVkOnaWC6W£¬O    kt6甲ch    m0Wa    W    pkt    1£¬zOStanie    WVbrana£¬zamaWia月cy    przed
zaWarCiem     umoWy    W    SpraWie    zam6Wienia     pub1iCzneg0£¬  za钱da    z十Oienia     umoWv    regu1u用cej
WSp甜praC亏  tyCh   WykonaWc6W·za1eCa   S啤£¬aby   um0Wa   W   SWOjej甘e兰CizaWiera怕  naStepu月Ce
poStanoWienia:

写    Sp0S6b;ChWSp巴dzia十an;a£¬
2)      zakrespraCp0W;erz0nvchd0  WvkOnan;akaidem uznich£¬
3)      0kre白en;e£¬kt6W zpOdm iOt6W jestupOWa之ni0nvd0WySt9poWaniaW  imieniupOzOSt田ychprzy

rea旧acj;zamOW;enia£¬
4)      WSkazan;e      jednegO      z      W你0naWc6W      upoWain;oneg0       do       zac吗gania       zObOW吗zah£¬    d0

przvjmOWan;a   p桔tnosc;0d  zamaWia月Cego   id0   przyjmoWania   inStrukCjina   rzeCZiW  im ;en;u
WSzystk;ChWVkonaWC6W  razem  ;ka之degO  z0Sobna£¬

5)       numerinazW9  raChunku   bankOWegO£¬na   kt6叩 b9d弓doR0nyWane  p怕tnO蜂c;ztytu十u   rea旧acj;
umOWV   W   SpraWie    n;niejszeg0   zam6Wien;a    pub扦cznego·Rachunek    bankOWY   m uS;W;dn;e6
W  WVkaz;e;nfOrmaCjio  podatn;kaChVATW  dniU  rea旧oWaniap桔tnosc;£¬

6)      0znaCzen;e    CZaSu     tMan;a     WSp甜praCV    WVk0naWC6W    WSp巳nie     rea旧叫弓CVCh     zam6W;en;e
0bejm u坦CegO  m in;m um  0kreSrea叮zaCjiprzedm iOtuzam6Wienia£¬

7)      S01idarn且0dp0W;edzia1n0受 zaWyk0naniezam6W;enia£¬

8)      zakazzm;anW  umOWie  bezzgodVzamaWia甩Cego·

DziafX·podwvkonawCV

1·    WVkonaWCamo之e  pOW;erz肘 WykOnan;eczesC;zam6Wien;ap0dWyk0naWCV

W    p门Vpadku     p0Wlerzenla    WvkOnanla    Cz耶clzam6Wlenla     p0dWvkonaWcv£¬  ZamaWia膊Cy    孕da
WSkazan;a   W   OferCie   (FOrm u1a口  OfertOWv)Cz9sCizam6Wien;a£¬kt6叩Ch   WVk0nanie   WykOnaWCa
zam ierzapOWierz时 pOdWvkonaWC0m£¬;p0dan;aprzezWVk0naWC9f;rm  pOdWVkOnaWc6W·

3WVkonaWCa   pefn;rO1e   kOOrdVnatora   praC   ;pon0S;pe十n亏 Odp0W;ed曰a1no艇 za   rea旧ac膊 za奸eSu
pracWvkonanychw拓Snvm ;S计am ;orazpowierzonvchpodwvkonawCom ·

NazWazam6w;en;a:KOmp1eks0Wad0staWaene咱He1ektrvcznejprzezokresI2m;es嚏CV8
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DHa十X1·  Wvmagan¡¸ado卸C钱Cewadium

工WVkonaWca   z0b0W问zanyjeStzabezpieCz吠 SW亏 ofe冲9  Wad;um   W   kWocie:20  000£¬00  计 (S枪Wn;e
z十OWch:dWadz;eic;atyS啤cVi00/I00)·

Wad;Um  m USi0bejm0Wa6Ca卸 OkreSzW埠zan;a0fert号

2·    W
a)
b)

C)
d)
e)

O                d

t£¬         S

dium  m0ze  b火 WnieS;0neW  naSt亏pu用CVChfOrmach

plen咀dzu£¬
pO叩czenlach   bankOWvCh   1ub   po啤czenlach   Sp包dzle1CzeJkaSy
ztym  ze  pO啤Czenle  kaSv¡¹eStzaWSzepo哦czenlem  plen啤znym£¬
gWaranC¡¹aCh  bank0WvCh£¬
gWaranC¡¹aCh  ubeZpleczenl0WyCh£¬
p0啤czenlaChudzle1anVChprzezp0dm loty£¬0  燎6叩ChmoWaW  ar
91lstOpada2000r   0utWOrzenluPO1Skle¡¹Agenc¡¹lROzwO¡¹uprzedSI
poz·3I0)·

Szcz句

6bU
9blO厂C

no兰CiOWO@火redvtOWej£¬

t·5pkt2uStaWyzdn;a
Oic;(t·j·Dz·U·z20I9r·

3W   przypadku   sk十adan;a   przezWvk0naWC亏 Wad;um   W  f0rm ie   gWaranCji£¬gWarancja   pOW;nna   b时
Sp0rz亏dzOnazg0dniez0bOW曳zu膊Cvm  praWem  iWinnazaW;era6na吏Qpu月ceelemenW:

4·    Wadium  Wn0Sz0neW  p;en埠dzu  na1ezVWp桔cidprze1eWem  nanaSt肆pU甩CyraChunekbanKoWy

a)       nazW9   da月CegO   z1ecenie   (Wyk0naWc叫£¬benef;Cjenta   gWaranCji(zamaW;a膊cegO)£¬gWaranta
(banku  1ubinstytucjiubeZpieCZen;OWejudzie1a月cvchgWaranc川 OrazWSkazan;e  ;chSiedz;b£¬

b1      okrei1en;eWierzvte1nOiC;£¬kt6ramab时 zabezpieCzOnagWaranCj咕

c)       kWotegWaranCji£¬
d)      terminWain0sCigWa厂ancji£¬
e)       zOb0W;锌anie    gWaranta     dO:    "zap桔Cenia     kW0W    gWarancj;     na     p;erWSze     piSem ne    饵danie

benef;Cjenta   zaWiera用ce   0iW;adCzenie£¬眨  WvkOnaWca   traCiWadium    na    rzecz   beneficjenta
W  zW田zkuz:
一     odmoW亏    pOdp;5an;a       um0Wv      W      SpraWie      zam6Wienia       pub1icznego      na      WarunkaCh

Okre引onVChW  0ferC;e£¬

一     n;emO川iWOiC吗 zaWarc;aumoWyzp口VC叮n1ei亏CVChpO  StronieWyk0naWCy£¬
一     zaiStn;en;em       0k0liCznOsc;£¬    O       kt6叩ch       mOWa       W       a穴·    46       ust·    4a       ustaWV       pzp£¬

tj·W  przypadku£¬8dV  WVkOnaWca  W  OdpoW;edz;na   WezWan;e£¬0   kt6rvm   moWaW  a冲·26
USt·3   i3a    uStaWv   pzp£¬z   przVCzyn    1e孕CVCh   po   jeg0   Str0nie£¬n;e   川oW十o舌Wiadcze诌  1ub
dokument6W  p0tW;erdza甩CVChokOHCznosc;£¬0  kt6叩ch  m0WaW  art·25  uSt·IuStaWypzp£¬
o兰WiadCzenia£¬0  kt6叩m  mOWaW  a时·25auSt·IuStaWVpzp£¬pe十nomOCniCtW  lubnieWvraz计
zgody    na    p0praWienie   Om甲ki£¬O    kt6rej    mOwa    W   a戌·87    U蚊£¬2    pkt   3    uStaWv    pzp£¬cO
spOWOd0W础o      brak      mO汕W0ici      Wvbrania      0feRy      才Oionej      przez      WVkOnaWc句   jak0
najk0rWStn;ej5zej"£¬

gWaranC¡¹aWlnna  b时 nle0dWOta1nalbezWa田nk0Wa

NazWa:
AdreS:
Nrk0nta:

M ;ejsk;eW0doC吗giiOCzVszCza1niasp·z£¬O·O
u1·M iCkieW;Cza28/30£¬86-300CrUdziqdz
91II6022020000000060884611

Naprze1eW;e  na1eiyum ie岛iinume门 nazW9poS啸poWan;aOrazdOpiSae£¬£¬wadium  przetargowe·

K0mplekSowado针awaener目 e1ekt叮Cznejp巾ezokreS土2  mieS啤Cv计·

Nazwazam6w;en;a:Komp1ekS0Wad0StaWaener纠 e1ektrycznejp门ez0kreSI2mieS啤CV9
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5

一一一
W   StaW;enia    Za      O针ednictWem  p1atform      ZakU    oWe"Gpp    htt    S:      aUkc"e            ·rudziadz·   1                 ¡ñ

6Wad;Um   na1eiV   Wnie焚  przed   upfvWem   term ;nu   Sk十adan;a   0fe巾  p门V   Czym   Wn;eSien;e   Wad田m
W   pien咀dzu   za   pOmOc亏  prze1eWu   ZamaWia用CV   b句d曰e   uWaZ酣 za   SkUteczne   ty1k0   W6WczaS£¬gdy
kWota     wadium     wp卸nie     na     raChunek     bankoW     p拉ed     up坤wem     term;nu     skfadania    ofe庄·

W  WVm ien;0nym   przVpadku   do坷Czen;e   d0   0fe戌V   kOpiipOtWierdzenia   prze1eWu  jeStWarunk;em
p0i亏danym£¬    a1e       n;eWyStarCza用CVm       dO      stW;erdzenia       przez      zamaW;a膊Ceg0      terminoWegO
Wn;eSien;aWad毛m  przezWVkonaWCe·

7zamaWia用Cy    zai亏da     pOnOWneg0    WnieSien;a    Wad;Um     przeZ    WvkOnaWC龟   kt6rem u    zW而C0n0
Wadium   pO  Wyb0rze   najk0rzVStniejSzejOfe时v£¬1ub   unieWa之n;eniu   p0St足poWania£¬jeie1;W  WVn;ku
rOzStrzvgn啤CiaOdWO怕n;ajeg0  0fe时a   zoSta十aWvbranajakO   najk0rzvStn;ejSza·Wyk0naWCaWnOS;

wad;um  W  term;nieokres1Onym  przezzamaWia甩Cego·

8·    zamaWia用CvzW咱CiWad;um

1)      WSzyStk;m       WvkOnaWCom      一    n;ezW枪cznie       pO      Wyb0rze       Ofe戌V       najkOrzVStniejszej       1Ub
un;eWain;en;u   pOSt9pOWania£¬zWyjatk;em   WvkOnaWcy£¬kt6reg0  oferta   zOSta十aWVbranajako
najkOrzVStn;e¡¹Sza£¬zzaStrze之eniem  art·46uSt·4auStaWVpzp;

2)      WykonaWCy£¬kt6regoOfertazOSta十aWybranajak0  najk0rzyStniejSza-niezW比czn;epozaWarciu
"       "        "              b1"umOWyW  SpraWie  niniejSzego  zamoWlenlapU      ICzneg0;

3)       N;ezW枪Czn;e  naWniOSekWVkOnaWcy£¬kt6叩 WvcOf甜 oferte  przed  Up十VWem  term inuS姑adan;a
Ofe巾

4)      Wn;eSione   W   p;en吗dzu£¬Wrazz0dSetkam iWvnika用CVm;z   umOWv   rachunku   bankoWegO£¬na
kt6叩m   byfo  0no  przeChOWyWane£¬pOm niejSzOne  o  koSztV  pr0Wadzenia   raChunkU  bankOWeg0
Oraz     prOWizji      bank0Wej     za      prze1eW     pien啤dzv     na      rachunek     bankoWV     WSkazanV     przez
WVkonaWce·

9Zamawia坦Cyzatrzym ujewadium  wrazzodSetkami£¬je士e打:
曰    WVk0naWca   W   OdpoW;edz;na   WezWanie£¬O   kt6Wm   m0Wa   W   a滞·26   uSt·3   i3a   uStaWv   pzp£¬

zprzVczvn  1e饵CyCh  pOjego  StrOn;e£¬nie四OWfOsWiadczeH  1ub  dOkument6W  potW;erdza月cVch
O火0HcznOsC;£¬o  kt6叩Chm0WaW  a穴·25u5t·IuStaWypzp£¬OsWiadCzenia£¬o  kt6rvm  mOWaW art·

25a   ust·I   惦taWv  pzp£¬pe十nom0Cn;ctW  1ub  nieWyraz计zg0dV  na   pOpraWienie  omy樵£¬0  kt6rej
moWa   W  art·87   uSt·2   pkt3   uStaWv   pzp£¬C0  Sp0W0dOWa十o   brak   mO川WOiciWvbrania   ofe席v
z而之OnejprzezWykOnaWC9jakO  najkOrzyStniejSzej;

2)      W叭onaWCa£¬kt6reg0  ofe戌azO丈a十aWVbrana:
a)       Odm6W叶   pOdpiSania       umOWY      W      spraWie      zam6Wienia       pub1iCzneg0      na      WarunkaCh

0kre引OnVchW  oferC;e;

b)      zaWarCie    umOWV    W    SpraWie    zam6Wienia    pub1;czneg0    St树O    S啤  n;emOi打We    zprzVcWn
1e钱CyCh  pO  Stron;eWVkOnaWcV·

口牢iafX肛·    Wvmagan¡¸adotyCz砷CezabezpieCzen¡¸analeiytegOwVkonaniaumOWV

zamaWia月cVn;eWymagaWnieSieniaprzezWVkonaWC9zabezp;eCzen;ana1eiyteg0  Wvk0naniaumOWv
"       "        "              b1"W  SpraW;en;niejSZego  zam0Wlenlapu      lCzneg0·

NazWazam6Wienia:K0mplekS0WadostaWaener叩 e1ektrvCznejp口ezokresI2mie引eCV工0
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Dz¡¸atX巾·     1nformaCje    o    spoSob¡¸e    porozumiewania    s氏  Zamawia月Cego   z   WVkonawCamioraz
p口ekazvwania  o6wiadCze五  lub  dokument6w£¬oSobv  uprawnione  doporozumiewania
田ezWVkonawCami

1·W   p0St肆poWaniu   0   udzie1enie   zam6W;enia   pub1;cznegO   kOmunikacja   pOm氏dZv   zamaW;a坦cvm
a     WVkOnaWcami     odbVWa     s啤   蝉垣cznie     przy     uWc;u     针odk6W     komunikacji     e1ektr0n;cznej£¬
W  rOzumieniu  uStaWv  zdnia   工8  l;pCa20O2  L  0  兰WiadCzeniu  u5十ug  drOg爷e1ektr0niCzn句 (t·j·Dz·U·

z20I9poz·I23)·

2·KOmun;kacja   WykOnaWCy   z   zamaWia坦Cym£¬W   SzCzeg包nOiC;Sk十adanie   Ofert   ;jejza饲Czn;k6W£¬
sk十adanie  pvta府d0  S1WZ£¬Sk十adan;edOkUment6W  ;0舌W;adCzeHOdbyWas啤 w@vfqCznie  przv  uivCiu
钎odk6w       komunikaCj;       elektroniCznej       na       p1atformie       zakupowej       Gpp       pod       adresem
htl   s:      aukC"e          £¬rudz¡¸adz·  1                      叩nk       do       postepowania       znajduje       s咱     na       str0nie
zamawia坦Cegoh扶  :      www·b¡¸·wod0Cia   ¡¸·rudziadz·1menU:p巾etarg叮zak十adka:2am6wienia
publ;Czne·

3·lnStrukc"akOrz   StaniazplatfOrm     Zaku    0We"     门ezW   kOnaWc6W StanOWiza十Czniknr7

4·WVkonawca£¬kt6ry  zamierza  W四非 udzi甜 W  pOSt9p0Wan;u  O   ud曰elenie  zam6W;enia   pub1icznegO
muSipoS;ada6kOntOnap1atf0rmiezakUpoWej·Warunk;em  za十O之eniakontajeStprze寸anieWn;osku

0jegOza手OieniedO0peratorap1atfOrmy·proCeSakCeptaCj;WniOSkuzp0praWnieWproWadz0nvm;
danym;£¬trWa48g0dzinW dnirOboCze·

5·ZamaW;a月CV   za1eca   WCzeiniejSze   SpraWdzenie   zaSad   dzia十an;a   fUnkCj0nalnOiCiz抢ienia   Ofe戌y

W SVStem;e;opatrzeniajejkWa1ifik0wanVm  pOdpiSem  e1ektronicznym ·

6·WVmagan;aSprZetoWO一a曲kaCyjneumO训iWia用cepraC句nap1atfOrmiezakupoWejGpp

Sta卸 d0St9p0Sieci1nternet0
K0mputerk1aSVpC  田bMAC£¬O
1V  2   GHZ£¬jeden  zSyStem6W
nOWSzeWerSje;
DOW01na    przeg垣darka    ;nter
W  przVpadkuprzeg慷darkilnte
W坷czOna0bS拍gaJaVasCHpt;
prOgram  Acr0batReaderlubi

n                                          "                             ·          "        ""W

gWarantOWanejp口epuStOWO至c;niemn;ej
nastepu用Ce¡¹konflguraC¡¹lpam 嚏6mln2C

operaCyJnVch一 MS  WlndOWs7£¬MaCOS

et0Wa    ObS十ugu坦ca    丁LS    I2£¬  na¡¹1epleJ
rnetEXp1orermlnlma1naWe臼]a一 IO0£¬

nvobS怕纠用cVp1lklW fOrmacle   pdf£¬

zejnii5工2kb/S;
RAM£¬prOCesOrlnte1
I0·4£¬L;nuX£¬1ub  iCh

najnOWSzej    We厂习i£¬

7·DOpuSzCza1neformatVprzeS士砷anvChdanyCh:
a)        p叮k;0Wielk0舌CidO  I00M B£¬
b)       fOrmatachm ·in·:pdf£¬£¬eXCeL£¬dOc·£¬zip·;

8·1nf0rmaCjenatematkodOWan;a;cZaSuodbio句 danvCh

a)    p肝kza坷CzonVp门ezWVkOnaWc句nap1atfOrmieZakup0Wej;zapiSany£¬WidoCznVjestW SvStemie
jak0zaSzy什oWanV一fOrmatkodOWan;aUTF8·Mo之HW0销 0tWOrzeniap1ikUdOStepnajeStd0p;er0
p00dSzyfroWanU  przezzamaWia月ceg0  p0up坪Wieterm;nuSk十adania   ofe竹;

b)oznaCzen;e  czaSu  odbiOru  danVCh  przezp1atform句zakUpOW牢 jeStt0  data  orazdOk十adnVCzaS
(hh:mm:SS)generOWanVW8CzaSu1OkalnegOSerWeraSynchronizoWaneg00dpoWiednim z而d怕m
czaSu一zegarem  C抬wnegO  Urz足duMiar·

司

目

 

 

匀
 

引

引

9£¬厂ormaprzekazyWanVchdokument6W  1ub0兰W;adCze子

NazWazam6w;en;a:Komp1ek50WadoStaWaener纠 elektrvCzne¡¹przezOkresI2m;es吱cV工工
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1)    DORumentV   1ub  oiWiadczen;a£¬O   kt6叩Ch   moWa   W   ROzp0r钱dzeniu   M iniS甘a   RozWOju   zdnia   26
Hpca20I6  r·W  SpraW;e  rOdza膝W  dokument6W£¬ja如ch  mo之e孕da它zamaW;a用CVod  WykOnaWcv
W        pOSt句pOWan;u        0        Udz;e1enie        zam6W;enia        zm ien;onVm        ROzp0r饯dzeniem        M iniStra
przedS书biOrCzoici;TeChn010giizdn;aI6paidziernika20I8L  s咐adaneS9W O叮gina1eW  poStac;
d0kumentu      e1ektr0n;Czneg0       1ub      W      e1ektrOn;Cznej      k0pii      d0kumentu       旧b      0总W;adCzenia
po台W;adczOnejzazgodno锐 zO印gina十em ·

2)    pOsWiadcZen;a    za    zg0dn0蜕  z   O叩ginafem    d0k0nuje    Odp0Wiedn;O    WvkOnaWca£¬p0dm ;Ot£¬na
ktdregO    zdO1noiCiaCh    1ub    SytuaCj;pO1ega    WVk0naWCa£¬Wyk0naWcy   WSp61nie    ubiegajqCv   S啤
0   udz;e1en;e  zam6Wienia   pub而zneg0£¬W  za奸eSie  d0kumen帕W  1Ub  挺W;adCzeh£¬kt6re   kaZdeg0

znichdOWc孕·

3)Je乏eHOrvgin田 d0kumentu1ubOiWiadczenia£¬okt6印m  moWaW art·25uSt·IuStaWypzplub;nne
dOkumentv   1ub   OiWiadCzen;a   Sk十adane   W   p0St9p0Wan;u   O   udzie1enie   zam6Wien;a£¬n;e   zoStaN
Sp0rz甸dz0ne   W   p0Stac;d0kumentu   e1ek扣onicZnegO£¬WykonaWca   moie   SpOrz亏dz旺 ;przekaza6
e1ektr0n;Czn弓k0p啤 p0Siadanego  dOkumentu1ubOsWiadczenia·

4)W     pr绊padku      prZekazyWania      przez     WvkonaWce     e1ektr0n;cznej           kOpii     dOkumentu           1ub
挺WiadCzenia£¬Opat门eniejejkWa1;f;k0WanVm  pOdp;sem  e1ektr0niCznym  p厂zezWykonaWCea1bo
0dpoWiedn;0     przez    p0dm iOt£¬  na    ktdregO    zdO1n挺C;aCh     1ub    SytuaCj;     pO1ega    WvkOnaWCa    na
zasadach      okre臼onVCh      W      an·   22a      uStaWy      pzp£¬   jeSt      而WnOznaczne      z      p05W;adczen;em
e1ektronicZnejk0p;idokumentu  1ub挺WiadCzeniaZazgodnosezO印gina干em ·

5)W     przVpadku     przekazyWania     przez     WvkOnaWc9     dOkumentu     e1ek甘on;CznegO     W     formaCie
podda甩Cvm        dane        kOmpreSji£¬    Opatrzenie        p叮ku       zaW;era月CegO       SkOm presOWane       dane
kWa叩koWanVm      p0dp咕em      e1ek甘oniCznvm     jeSt      帕Wnoznaczne      z      pOsWiadCzen;em      przez
W弥onaWc韩zazgOdn0销 zO印gina十em  WSzvStk;Che1ektr0niCznVchkOp叩dOkument6W zaWa戌vch
W    tym     p1;ku£¬   Z    Wyjqtkiem     k0pi;     p0sW;adcz0nych     OdpOWiedn;0     p厂zez     innegO    WVk0naWC乓
ub;ega用Cego   s埠  WSp创n;e   z    nim    0    ud团e1enie   zam6Wienia£¬a1b0    przez    p0dm iot£¬na    kt6rego
zdO1n0sc;aCh  旧bWtuaCjipo1egaWvk0naWca·

I0·Za   date   ;gOdz;n乓  p口ekazania   0fe呵£¬WniOSR6W£¬zaW;ad0m ie允  dOkument6W   e1ektrOn;CznvCh£¬
oiWiadCze益   lub    e1ektrOn;cznvch     k0p;i    dOkument6W    1ub    0iWiadCzeH     oraz     innvch     ;nformacj;
przvjm uje引edat9;g0dzin9;Ch  przekazanianap1atfOrm9ZakupoWq·

I1·OsOb弓  upraWn;0n甸  przez    zamaWia膊CegO    do    kOntakt0Wania    s埠  z    WVk0naWCam ;W  spraW;e
nin;ejSzeg0     poSt9poWan;a     jest:     JakUb     StaruSzkieWiCz£¬   te1·   (56)     45     04     940·   GOdzinV     pracv
zamaWia坦Cego:7四一 I5四£¬Od  pOn;edzia十kud0  piqtku£¬zaW旧矿kiem  dn;sW;ateCznVCh·

DziafXIV·   0pisSposobu  p滞Vgotowaniaofe此V

1·    WYkOnaWcamO2e川oi时 ty1kojedn亏ofer咱

2·    丁re甜 ofe时ym uSiOdpoW;ada6tre女iS1WZ

3·    Ofe戌    s     0门  dza    Si            Od    r        Orem    n;eWa乏nOic;w        OStaC;e1ektrOn;Czne";O     atru"e   S;

kWa旧kOWan    m       0d     ;Sem   e1ektrOn;cZn    m

4·    0fe时a      m uS;      b吠   pOdpiSana      prze2      0SobV      up0Wainione      do      repreZentOWan;a      WykonaWcV
(WVkOnaWc6W     WSp引n;e     ubiega坦CvCh     S啤   o     udz;e1enie     zam6W;en;a)·   0znaCza     t0£¬   眨   je之e打
z     dOkumentU挣W)     0kre侍1a膊Ce8o(vch)     statuS     praWnV     WVkOnaWCy挎W)      田b     pe廿nomOcn;ctWa
(pefnomOCnictW)WVn;ka£¬眨 dO  reprezentOWan;aWvkonaWcy胯W)upOWainiOnVChjeSt均Cznieki1ka
0S6bdokumentvWchodz9ceW  Sk十adofe时Vm uSz弓b时 p0dp;Sane  przezWSzvStkiete0S0by·

5W    przVpadku    Ofe时y    WSp引nej    na1eiy    Wvm ieni6    nazWV    isiedz;by    Wvk0naWC6W    一  WSzyStkie
p0dm i0W  Sk十ada甩Ce0fert9WSp包n亏ZzaznaCzen;em  1idera1ub  pe十nOmOcn;ka·

Nazwazam6w;en;a:KOmp1eksowadOStaWaener剖 elektrvcznejprzezOkresI2m;eS嚏CV工2
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6

7

WvkOnaWcapOnOs;WSze1kie  k0SzW  zW吗zanezprzVg0toWaniem  ;z掩zeniem  0fe戌v

Ofe冲aWrazzza垣Cznikam ;m uS;b时 sporz刊z0naW 牌zvkUp01Sk;m ·KaidVdOkumentSk怡da坦CVS埠
na0fe叶9Sp0rz亏dzOnvW  innvm  脾zVkun;ipO1Sk;W;n;enb火 z枪ionyWrazzt何maCzen;em  na脾Zy"           k

·               ·p01Sk;£¬    p06WiadCzOnvm       przez      Wvk0naWCq£¬    W       razie      W扒p1iW0sc;       uznaje      S啤£¬    ze      WerSja
pO1Sko斥zycznajeStWerS用 W吗钱cq·

8W  p口VpadkuprzekazyWan;aprzeZWVk0naWC亏e1ektron;CznejkOp;;dOkumentu    1ubo兰W;adczenia£¬
£¬0patrz0ne   jejkWa1阳kOWanVm    pOdp;sem   e1ek甘On;cznVm    przez   WvkOnaWc甸  jeSt   rOWn0znaczne

zpO兰Wiadczeniem  e1ektr0n;cznejk0pi;d0kumentu1ub0iWiadCzen;azazgodnOSCzO叩g1naem ·"                     "        f

9WvkonaWca£¬n;e    p6zn;ejn眨  W   terminie   Sk十adan;a    Ofert£¬ma    praWO   zastrzeC   W   sWOjejOferC;e
·;nfOrmaCje      吏anOW吗ce      tajem n;c肆   przedS啤b;0r5tWa      W      rOzum ;en;u      przep;S6W     O  zWa1czanlu

·n;euczc;WejkOnkurencj;£¬WykazU月CjednoCze°Ín;e£¬;之zastrze之0ne   ;nf0rmacje   stanoW问 tajem nlc亏

przedS啤b;0rStWa·

I0·Ofe竹am uS;b火 zabezp;eCz0naWadium ·

曰    Formu1a且  ofe时oW£¬   sp0rz弓dzOnV    We出ug    WzOru     5tanoW 吗Ceg0    一  dOS1WZ£¬
W  p0StaC;e1ek甘Onicznej0pa枕z0nejkWa1巾koWanVm  pOdp;Sem  e1ektr0nicznVm;

2)      Formu1a歧 CenoW£¬SpOr孕dzonVWed加gWZoruStanoW吗Ceg0一dO  S1Wz£¬W p0StaCi
e1ektrOn;Cznej0patrzOnejkWa1而kOWanVm  podp;Sem  e1ektr0n;CznVm;

3)      Jedno叮卸  Europe胯k;     Dokument    Zam6wienia£¬  SpOrz亏dz0ny    Wed加g    Wz0ru     StanOW;qCego
d0S1W乙

4)       pefnomoCniCMo        (W        f0rm ie        O叩gina拍     dokumentu        e1ek甘0n;CznegO                podp;5anego
kWa忻k0WanVm      pOdp;Sem      e1ek甘On;Cznvm£¬   畴dz      kOp;;     一   posW;adCzonej      notar;a1n;e     一
SpOrz砷dzOnejW  form ;ee1ektron;Cznej£¬OpatrzOnejkWa叩k0Wanvm   podp;Sem  e1ektr0n;Cznym 1
do     p0dp;sania     0fe竹y£¬   osW;adcze挨   ;     dokUm ent6W     Sk十ada膊cych     s啤   na     Ofer埃   一   O     ;1e
upOWa之nienietO  n;eWvnikabezpo针edni0曰nnyChd0kum entdW d0饲czonvchdoOfeRV£¬chvba
之ezamaWia甩cy  mozeje   UZySka正za   pOm0c9   bezp怕tnvCh   ;og引nodoSt亏pnych   bazdanyCh£¬W
Szczeg引n0iC;      rejest而W     pub1icznych     W     rozum ;e币u      uStaWy     z     dn;a      工7      1utego     2005     r·

0  ;nfOrmatyzaCj;dz;a肘no兰c;pOdm ;0t6W   rea旧u月cVCh  Zadania   pub打czne   (t·j·Dz·U·2020  pOz·

346zezm ·)·

5)       Dokument    uStanaw;a胎cv    pefnomoCnika    do    reprezentoWan;a    WSzyStkiCh    WVkOnaWc6W   一
Wy坤Cznie    W    przVpadku    Oferty    Sk十adanej     przez    Wvk0naWc6W    WSp引nie     ubiega月cych     S啤

d    "1        "                    "0  u    ZleenlezamOW;enia·

poW   iSze   dokument       ;oiWiadCzen;a   Sk十adane   S       za       O针edn;ctWem   p1atf0rm       zakU    oWe"Gpp

一
D团afXV·WyjaSnienie  ;zmianVtre6CiS1WZ

1·    Wvja缅en;etreSc;SIWZ

叫    WvR0naWca    moze   zW底c;e   S啤  do   zam aWia曳CegO   o   Wvja斥n;en;e   抚e兰C;SIWZ·ZamaW;a月cV
udz;e肝  W旧ainie凸  niezW十OCznie£¬jednak    nie    p碰niej    n;Z    na    6    dn;p门ed    up坤Wem    terminu
5k十adania      ofert£¬   pOd     Warunkiem£¬   之e     Wn;OSek      0     W刀asnienie     甘esci     S1Wz     Wp坪n时   do

NazWazam6wien;a:Komp1ekS0wadostawaener剖 elekt叩cznejp口ezokreSI2m;es啤cV
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ZamaW;a上弓Ceg0  n;ep6乏niejniidok0卜Cadn;a£¬W kt6Wm  upfyWap0伸臼WaWyznaCz0negOterm ;nu
Sk十adan;a   0fe戌·丁re堂6   zap平十a丘  Wraz   z   W刀ain;en;am iZamaW;a土弓Cy   przeka之e   WvkonaWc0m£¬
kt6叩m  przekazafS1Wz£¬bezujaWn;ania之而d桔 zapytan;a0razzam ie兰CinaStron;einternetoWej£¬

na    kt6rejudoStepniana   jeSt   SpecVfikaCja£¬tj·htt    :      WWW·bi    ·WOdOC;a    i·rudz;adz·  1     menu:
przetargi£¬zak十adka:zam6Wieniapub杆Czne·

2)      @e乏e计WniOSekoWyjasnienietresc;S1WzWp十平niepO  up十yWieterm inu£¬0  kt6Wm  mOWap0Wviej
1ubdOtvCzyWyja舌n;e而juiudz;e1OnVch£¬ZamaW;a丑碎cymo之e  udz;e旧 Wyjasnie府a1bo  pozOStaW胎
Wni0SekbezrOzpOznania·

3)       przed十u之enie     term inu     S咐adania     Ofe竹   n;e     Wp坪Wa     na     bieg     term inu     S咐adan;a     Wn;OSku
0  WWain;en;etre焚i引Wz·

4)      zamaWia月cy  n;e   przeWiduje  zW0十ania   zebran;a   WSWStkiCh   WVkonaWC6W  W  ce1u  Wyjasn;enia
tresc;S1Wz·

2·    zmianvtresciS1WZ

曰    W   uzaSadni0nvch   przvpadkach   zamaWia用cy   m0之e   przed   up坤Wem   term inu   sk廿adania   Ofe吐
zm ien;etre销 n;n;ejSzejS1WZ·DokOnan弓zm ian9tre焚;speCvf;kaCjiZamaWia弗cvud0st9pnina
SW0jejS甘onie  internetOWej·

2)      Je之eliW    Wvniku     zm;anV    tre6Ci    SpecyfikaCji     nieprOWadz亏cej    dO    zm ;anV    tre舌c;    Og抢Szenia
0     zam6Wieniu     jeSt     niezb9dny     dOdatkOWy     czas     na      Wpr0Wadzenie     zm ian     W     0fe竹aCh£¬
ZamaWia坦cy   przed怕Zy   term ;n   S姑adan;a   0fe时  ;pO;nform uje   0   tym   WvkonaWC6W£¬kt6叩m
p门ekaz酣  n;niejSz亏  S1Wz    0raz    zam iesc;t句  ;nformaC弗  na    Stron;e    ;nternetoWej£¬  na    kt6rej

udOst亏pn;anajeStSpecvfikacja·

D曰afXV1·   Mie胯Ce¡¸terminskfadaniaofe时

工ofe戌9     WraZ     ze     WSzyStkim ;     WvmaganVm;     OsWiadczeniam i     ;     dokumentam i£¬   na1eW    z十oi吠  za
pO亚edniCtWem   p1atfOrmyzakupoWejCpp   p0d   adreSem   htt    S:      aUkC"e            ·rudziadz·   1                   打nk
dO  pOSt亏pOWaniaznajd叨e  s啤 na  5甘on;e  zamaWia膊cego   htt    :      WWW·bi     ·Wod0C;a    ;·rud团adz·   1
menu:       przetarg;£¬    zak十adka:       zam6Wien;a       pUb1iczne£¬    w       nieprzekraCza1nvm       term;n;e       do:
03·08·2020  r·godz·12帕·

2W   zW同zku   z   tvm£¬乏e   zamaWia甩cv   nie   0dpoWiada   za    eWentua1n苟  aWar啤  ;nternet山  prob1emy
teChn;czne    pOWStafe    u    WVkonaWCV£¬Za1eca    S咱  zap1anOWanie    川o之en;a    Ofe时v    z    Odp0Wiednim
WVprzedzen;em ·

@W   przypadku   z十Ozen;a   Ofe时y   p0   term in;e   sk十adan;a   0fert£¬zamaW;a用cv   niezWfOCznie   zaW;adom;
otym  danegO  WykOnaWC90raZzW咱c;OfeR句 pO  up卸W;eterm inudO  Wn;eS;en怕 OdWo十an;a·

D才afXV11·M¡¸e胯Ce  iterminotwarCiaofe戌

工

2

3

OtWarCie    0fe戌   naSt4p;    W    S;edz;bie    zamaWia用Cego    W    GrudZ曳dzu     (86-300    Grudziqdz)     przV
u1£¬M iCkieW;cza28/30£¬W  SaHk0nferencyjnej£¬w  dniu03·08卫020  r·ogodz·1扦o·

Bezpo奸ednio   przed   0tWarCiem   ofertzamaW;a曳CV   p0da    kWOte£¬jak哥  zam ierza   przeznaCz时  na
轩币anSOWaniezam6Wienia·

podCzaSotWarcia  ofe广 zamaWia甩CV  p0da   nazWv  (firmv);adreSyWykonaWC6W  0razinformaCje
dotvcz亏ceCenzaWartyChW  ofe戌aCh·

NazWazamOwienia:K0mplekS0Wad0staWaenerg;;e1ektrvcznejprzezokresI2m;es;ecv工4
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4N;ezWt0cznie     pO    0tWarCiu    0fe戌  zamaW;a捕CV    zam ;esC;     na     StrOn;e    ;nternetOWej    ;nfOrmacje£¬

0  kt6叩ChmOWaW  pkt2  ;3p0Wyiej·

D曰afXV旧·TerminIw曳zaniaofe¡ºt亏

WVk0naWCa    ¡¹eSt    zW埠zanv    计OZ0n亏  0fe戌弓  przez    0k¡¸es    60   dni·B;eg   terminu    zW田zania    0fert每
·                                            ·                    ·rOzp0CzvnaS啤 Wrazzup卸Wem  term lnuSk十adanla0fe戌·

2WVkOnaWcasamodzielnielubnaWnioSekZamaW;a土爷CegomOieprzed十ui时 term ;nzW吗zaniaOfe戌号
zWm£¬之e   ZamaW;a土律Cy   m0之e  tylk0   ra苟 cO   najm n;ejna   3   dn;p门ed   up卸Wem   term;nU   zW吗zan;a
0fertq£¬zW厂台C吐 S啤 doWvk0naWc6W  OWvra之eniezgOdvnaprzed十u乏enieteg0term;nuO  0znaczOny
0kreS£¬n;ed十uiSzyjednakn;之60  dni·

3

4

0dmOWawyra之eniazg0d扎 0  kt6rejmOWaW  pkt2p0W籽ej£¬n;epOW0duje  u甘atyWad;um

·     ·             ·            ·         ·                  ·                                                 ·                                          ·     ·p厂zed十uzenle   te厂m lnu   zWl苟Zanla   Ofert聋  ¡¹eSt   dOpuSzCza1ne   tV1kO   zJednOczeSnvm    p厂zedtuzenlem

0k厂eSu   WaZnO巳clWadlum    a1bO£¬jeZe杆  nle   jeSt   tO    moz门We£¬z   Wnle5lenlem    n0WegO   Wadlum    na
przedtuiOnyokreSzWlqZanlaOferta·@eZe杆przed十uienleterm lnuzWlqzanla0fe戌亏dok0nyWanejeSt
pOWvbo厂ze0fertVnajkOTzV5tnlejSZej£¬obOWlqzekWnleSlenlan0WegOWadlum  1UbjegOp厂zedfuienla
dOtVCzVjedVnleWykOnaWcV£¬kt6reg0  ofe时az0Sta十aWVbranajako  najkorzvStnlejsza·

Dz;afXIX·   opiSSpOsobuob1iCzeniaCenV

工Cena    Ofe过Owa     brutt0     mUs;    uWzg垮dnia亡  Wszvstk;e    k0SztV    zW吗zane    z    rea叮zaC用  przedmiotu
zam6Wien;a£¬zg0dn;e  z0p;Sem   przedm;0tu  zam6Wienia   oraziStOtnVm ipoStanOWien;am iumoWy£¬
okre引Onym ;w  niniejszejS1WZ·

2WVkOnaWca    Okre引a    cen9    rea旧acjizam6Wienia    p0przez   WSkazanie   W    FOrm u1arzu   0fe穴0Wvm£¬
StanoW吗cVm  一 cenVofertOWejb柑ttO  za   reaHzac膊 zam6W;enia£¬q·cen9  za
k0mpleksoW亏  Sprzeda乏  ener戚  e1ektWCznej£¬W   ;10ic;7   576   000   kWh£¬Oraz   舌W;adczenie    uS拍g;
dVSt叩buCjiener纠  elekt叩Cznej    dO    0biekt6W    zamaWia用CegO·  p0nadto    WVkOnaWCa    WVpe十nia

""""一3Wyk0nawCaoboWi好anyjestpOda6CenyjednoStk0wenett0zaIkWhene厂吕订elekt叮Cznej@二g0dnie
z      jednoStkam i       zawartymi      W       FOrm u1arzu      CenOWVm )£¬    Wyra之one      W       pLN/kWh£¬    Okre兰10ne
zdOk干adnO至c扦之nie   W叩唯kS玛  n;乏 CzteW   m ;ejSCa   po   przeCinku£¬0SObno   d1a   Ra之dejgrupv   Obiekt6W
pod日e1onVCh    Wedtug    吕rup    ta叮fOWyCh    0SD£¬  z    厂0zdzie1eniem    na    CenV    W    S士厂efaCh    czaS0WVCh
W  danyChgrupaCh·

4W  przypadku0kre引en;aprzezWvkOnaWC9CenyjednoStkOWejnetto  (za工kWh)ZdOk十adnO焚吗 d0
cZtereCh    m iejSc    pO    przecinku£¬  na1ezy    pom nOZ火  cen乓  jedn0StkOW苟  netto    p口ez    Szacunk0We
zapOtrzeboWanie   na   energ啤  e1ekt叩cznq£¬a   d0pier0   WVniktegO   d曰a十ania   zaOk吗g恍 do   jedneg0
gr0Sza£¬tj·dodW6chm iejscpoprzeC;nku·Na5tepn;edoW叶czOnejcenvnettOna1e绊 dOda6p0datek

VA丁·

5

6

7

Cen9na1e叩 pOda6W  pLN  zdOk十adnOsC□ d0  dW6Chm ;ejSCp0  przeC;nku

W  Cen;eOfertOWejWVkonaWCan;e  uWzg垮dn;akOs甘6W  p0datkuakCVzoWegO

ob1iCzen;e     Ceny     Ofe戌0Wej     S十u之平亡   b侍dz;e     wy伺cznie     dO     Ce16w     po而Wnan;a     川o之0nVch     ofe吐
;     Wvb0ru     ofertv     najkOrWStn;ejSzej·   Ro川Czenia     za     rea旧ac弗   Zam6Wienia     b句d弓   pr0Wadzone
0parCiu     0     ceny     jednOStkoWe     sp口eda冗平   ene电i     e1ektWCznej     WSkazane     przez     WVkonaWc亏

NazWazam6W;en;a:Komp1eksoWad0stawaene厂g;;elekt叩Czne¡¹przezOkreSI2m;es@句cv工5
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W   FOrm 田arzu   Cen0WYm    Oraz    rzeC叩WiSte   zuWCie   energH   e1ektWcznej£¬a    za    uS抽gq   dySt叩buCji
W     0parc;u     0  aktua1n爷   0b0Wi好u甩ca     丁a叩向   Operat0ra     system u     DVSt□bucVjneg0     d1a     uS廿ug
dySt叩buCjienergi;e1ektrvcznejzatWierdzOn弓przezPrezeSaUrzeduRegu1aCjiEnergetvki·

8Jeie1;z十OiOnO    0fe戌e£¬   kt6rej    WVb6r    prOWadz时bv    do    pOWStania     u    zamaWia吗Ceg0    ObOW埠zku
p0datkoWegozgodnieZprzep;Sam;opOdatkuodtoWa吊W  ;uS抽g£¬zamaWia坦cVW Ce1uoCenvta陌ej
ofe时ydO扦czadO  przedStaWiOnejW  n;ejcenvpodatekodt0Wa咱W  iuS十ug£¬kt6砰 m;a十bv0boW吗zek
ro茄Cz吠 zgodnie  ztym iprzep;Sam;·Wyk0naWCa£¬sk十ada月cofe叶龟 ;nfOrm uje  zamaW;a月Cego£¬Czy
WVb甜  0fe戌V     b9dz;e     proWadz;e     do     p0WStania     u     zamaWia用CegO     0bOW咀zku     p0datk0Weg0£¬
WSkazu用CnazW句(rOdzaj)t0Waru1ubuS比g;£¬燎6叩Chd0StaWa1ubiWiadczenieb9d日eproWadz旺 do
jeg0  p0WStania£¬OrazWSkazu用CiChWa竹0焚 bezkW0W  p0datku·

DziafXX·Op;S    kWte叶6w£¬  kt6叩mizamawia坦Cv    bQd才e    S啤  kierowaf    przv    wVb0rze    0fe戊y£¬wraI
zpodaniem  wag卸Ch  k叩屯eH6w  ¡¸spOsobuoCenvofe滞

工

2

zamaW;a膊cVZaSt0S0WaUednO  k叩ter汕m  ocenv0fert:Cena一WagaI00%

przvjeto  punktoWvSp0S6bOcenVOfert·Maksyma1na;1O锐 punkt6W£¬jak;e  mO之e0trzVma6Ofe吐a一
I00   pkt·Ofe庄a   OtrzVma   zaOk吗glOn亏  d0   dW6ch   m;ejSC   po   przeCinkU   叩0钎  punkt6W   WVn;ka月C弓
zdz;a十ania:

Cn
P   主 EE  ·100

gd团e:
p一 甘0野 punk悦W jak弓otrzVmaoferta
Cn一 najn眨Szacenasp0s尚dWSzvStk;Ch0fert
cb一 CenabadanejofertV
IO0一 makSvma1na;1O销 punk挺W jak弓m0Ze0trzvma6Oferta

3zamaWia土爷Cy    udzie打  n;n;ejSzegO    zam6Wien;a    WykonaWCv£¬  kt6regO    0fe时a    0dpoWiada迸  b优dzie
WS乏甘Stkim   Wvmaganiom   przedStaWiOnvm   W   ustaW;e   pzp   0razW   S1Wz   izoStanie   Oceniona   jako
najkorzystn;ej5zaW  0parCiu0  p0dane  k叩te门um  Wboru·

4@ezel;zamaWia月cVn;em0ied0kOna亡WvbOruOfe戌ynajkorzVStniejszejzeWzg垮dunatO£¬iezOSta卸
西0ioneofertyOtakiejSamejcen;e£¬ZamaW;a用cVWezW;eWVkonaWC6W£¬kt6rzy川0iW  teOfe时v£¬dO
ztoien;aW  terminieokres1OnVm  przezzamaWia用cegO0fe时 dOdatkOWVch£¬

mWvk0naWC扎  sktada土建c   Ofe竹v   dOdatkoWe£¬nie   m0g亏  zaOferOWa6   Cen   W丫巨SzVch   n;之 za0fer0Wane
w   开0之OnyCh    0fe门ach·zamaWia二弓Cv    unieWaZn;p0StepOWanie    0    udzie1enie    zam6Wienia£¬je之eH
zOStan甸z十口iOneOfertydOdatkoWeOtakiejSamejCenie·

Dz;afXX1·   zawiadom;enieo  wvniku  postepowania

工Za
I)

2)

maWia用cvpOinfOrm 叫e  niezWtOczn;eWSzyStk;chWykOnaWC6W  O:
WvbO口e   najk0rzvStniejSzej0ferty£¬pOda月CnazW9  a1bo  im 埠 ;nazWiSkO£¬引edzib9  a1bo   m iejSCe
zam;eSzkan;a    iadreS£¬je之e杆  jeSt   m iejSCem    WVkOnVWan;a    dzia十a1nOiCiWVk0naWCv£¬kt6rego
oferte    WVbran0£¬oraz    nazWV    a1b0    imiOna    inazW;ska£¬  Siedzibv    a1bO    miejsCa    zamieszkania
iadreSy£¬je之e1iS且  m iejSCam iWyk0nvWan;a   dzia千a1n0丸iWykOnaWC6W£¬kt6rzv   才O卸什  Oferty£¬
atak之e  punktac用 przvznan弓ofe戌om  W  kaidVm  kWte曰um  oCenVoferH  饵czn亏pun矩acj审
WVkOnaWCach£¬kt6门yzOSta1iWykluczen;;

NazWazam6W;en;a:KomplekS0Wado丈aWaener剖 e1ektrvCzne¡¹p厂zez0kre5I2m;es嚏cV工6
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3)      WvkOnaWcach£¬kt6WChofertvzoSta坪 OdrzuCOneOrazpoW0dachOdrzuCeniaOfe时v;
4)       unieWa乏n;en;u  pOst句p0Wania·

poda用cuzaSadn;en;efaktVCznieipraWne

2zamaWia月Cy   zam;eiC;inf0rmacje£¬0    kt6叩ch    moWa    W    pkt    I    ppkt    工  ¡¸4    p0Wyiej£¬  na    str0n;e
internetoWej    (htt     :      WWW·bi     ·W0d0C;a    ;·rUdz;dz·   1      menu:     przetarg;£¬  zak十adka:zam6Wienia

pub1;Czne·

DI;afX川·1nformaCjeo  formalno5CiaCh£¬jakle  powln叩 zo钉a亡dOpefnlone  po  wvbo拄eofe时vw  Celu
zawarClaumowVw  Sprawlezam6Wlenlapub1lcznego

工ZamaWia月cV    zawrze    umoW句  W    SpraWie    nin;ejSzegO    zam6W;en;a    pub1iCZneg0£¬W   terminie    nie
k帕tSzym  n眨 I0  dn;od  dniaprzekazaniazaWiad0m ienia0  WyborzenajkOrzvStn;ejSzejofe啤·

2zamaW;a月CV     m0ie     zaWrze6     umoW亏   W     SpraWie     n;niejSzegO     zam6W;enia     pub1;cznego     przed
up卸Wem  I0-dniOWegOterm;nu£¬o  kt6Wm  moWapOWVzej£¬jeie1;W  p0St9poWan;uz05taniez枪i0na
tv1kOjednaofe戊a·

3·    WvkonaWCa£¬    kt6reg0       ofe□a       z05tanie       WVbrana       jakO        najkorzyStniejSza£¬    zO瞄an;e        przez
zamaW;a坦cego      poWiadOm ;Ony     Od啤bnym      p;Smem      0      term ;nie      zaWarcia      umoWV     i      b9dzie
zOb0W;qzanvStaW旺 sieW 引edz;bieZamaWia月CegOprzvul·M ;ck;eWicza28/30W  Crudz吗dzuW ce1u

jejpodpisan;a£¬

4Wvk0naWCa£¬kt6rego   0ferta   z0Stan;e   WVbrana   jak0   najkOrzvStn;ejSza£¬przekaie   zamaWia月cem u
;nf0rmaCje    d0tvcz碎Ce    oS6b    pOdp;Su旦cvch     umoW句  Oraz    0s6b    upoWainiOnvch    d0    kontakt6W
W  zW吗zkuzreaHzaC用 umoWv·

mW    przypadku    udz;e1en;a    zam6W;enia    WVkOnaWCy    okre引0nem u    W    a典·23    uSt·I    uStaWV    pzp
tj·WVk0naWcOm  WSp创n;eub;ega用cvm  S啤 0udz;e1eniezam6W;enia£¬WvkOnaWCvCinac0najm niej
5dn;przed  p0dpiSaniem  um0WVprzed十Oi亏zamaWia甩cem uumOW9  regu1u月c弓;ChWSp包praCe·

DziafXX圳·1Stotne    d1a    stron    p0stanowienia£¬  kt6re    zostan亏  wpr0wadzone    do    treiCizawieranej

umowVw  sprawiezam6wien;apubliCznego
工Z   WykOnaWC韦  kt6reg0    oferta    zoStanie    Wybrana    jako    najk0rzvStn;ejsza£¬zamaWia甩Cy£¬zaWrze

umoW肆W  SpraWiezam6Wieniapubl;czneg0·

2·    Szczeg引oWe    kWeSt;e   odn0Sz弓Ce   引e   d0    umoWv   uregu1OWane   S吗  w   ;StOtnVCh    pOStanoW;en;aCh

"""一D川甜 XX1V·   Zm;anV  po莹anowie亏zawa戌ejumO辫

工zamaW;a用Cy£¬W  oparciu  O   przepiSy  a广·工44  uSt·I  uStaWV  pZp£¬   przeW;duje   mO川iW0好 dOkOnan;a
zm ;anzaWa戌ejumOWy·

2m0之叮WO总它  zm;anv    U5ta1e而   umoVW    W    StoSunku    dO    tresciOferty    Wvk0naWCVD0puSzcza    5垮
W  naS啸pu胰cym  zakre引e

叫    WySOk0sc;Wynagrodzen;aW  przvpadku

@uStaWoWejzm ianV   StaWk;p0datku   Od   toWar6W   ;u寸ug   (VA可廿£¬W   Odn;e5ieniu   d0   tejcz句sc;
WVnagr0dzen;a£¬kt6rejzm ianadOtyczy;

Nazwazam6Wienia:Komp1eks0WadO文aWaener纠 e1ektrvCznejprzezokreSI2m;eS埠cv工7
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b)      Wpr0Wadzen;a   przezWykonaWCe  W  OkreS;e  Ob0W;azvWania   um0W扎 cen   energ叮e1ekt叩Cznej
d1aOdbi0rC6W  napOd5taW;ecenn;ka厂a叩卸£¬zgodnvChzgrupatarvf0Wa0kre白0nqW  tabe1aCh

一
przezZamaWiajqceg0£¬W  fOrm ie  p咕em nej£¬dek1araCj;O  WVraien;uWo1;SkOrzVStaniazWW·Cen;

@zm;any     mOcy     umOWnej     przypiSanej     dO     poszCzeg引nvch     0b;ekt6W£¬   dek1aroWanej     przez

zamaWia月ceg0;

d)       kOn;ecZnO女i     Ob弗c;a      um0W爷   kOm p1eksOW亏   doStaWv     energii     e1ekt叮cznej     d0datkoWVCh
ob;ek桅W  n;eWvspeCVfikOWanychp口ezZamaW;a甩CegO  W  um0W;e·

2)      znaCz亏cej     zm ianV     zu驭Cia     ener田   e1ektrVCznej     W     punkC;e      p0bOru     energi;     WVmien;OnVm

"一3poWV恭ze  zm;anv  poStanOW;e照 ZaWa穴ejumoWvm0g亏 naS足弓piezazg0d建0bVdWuStronWyrai0n亏
na   p时mie£¬W  fOrm ;e  anekSu  dO  um0WyZzaCh0Wan;em  formv  p;Sem nejpod  印g0rem   n;eWaino蜂它;

tak;ejzm;any·

4W   ra曰e   WVSt亏p;enia    木tOtnejzm ianV   OkoHczn0ic;poW0d叨亏Cej£¬ze   Wvkonan;e   umOWV   n;e   1eiv
W  ;nteresiepub1iCZnvm£¬Czego  n;emOinaby抢 przeW;dzie6W ChW阳 ZaWarCiaum0Wv£¬ZamaWia月cV
m0ie     OdSt亏p旺   Od      um0WV     W     term;nie     30     dn;     0d      poWz啤C;a     Wiad0mOsc;      0      pOWv之Szych
0k01;CZnO岛iach·W  tak;m   przvpadkU   WVkOnaWCa   moZe   钱da亡jedVn;e   Wynagr0dzenia   na1e之ne8o
m uztvt田uWvk0nanej;0debranejCz9sc;umoWv·

D曰afXXV·srodkioChronv   prawnejprzv针ugujqCe   WvkonawCv   w   toku   postepowania   o  udzielenie

zamowlenla

1·    轩0dk;0Chronv  praWnejprzvS怕gu月 WVkonaWCy£¬atak亡e   ;nnem u   pOdm iot0W;£¬je之e1;ma   1ub  m 讨
intereS   W   uzvSkaniu    niniejSzeg0   zam6Wien;a   Oraz   pon呛引  七b    mOie    pOnie艇  Szkod9   W   Wniku

naruSzeniaprzezzamaWia月cegO  przepiS6W  u丈aWVpzp·轩odki0ChrOnvpraWnejWObeCog枪Szenia
Ozam6W;en;uOrazSpecvfikacji;St0tnVChWarunk6W zam6Wien;aprzvs怕gu月 胎Wn;e之Organ;zaCjom
Wp;Sanvm  na1iSte£¬o  kt6rejmoWaW  aR£¬工54  pkt5  uStaWVpzp·

5rodkam iOchr0nyprawnejS牢

山      "                                                       "                  U
m          ""             "                                "                        a

0dWo怕n;e£¬
Skargad0  S亏du·

WO桔nie   przv针uguje   Wv饵Czn;
脾tej     w     poSt9pOWanlu     o
aWla用CyjeStZOb0WlazanVn

0d   n;ezg0dnejz   przep;samiuStaWv   CzynnOsCiZamaWia二且ce8O
dzie1enie     zam6W;en;a      1ub     zan;eChania     CzVnnO舌Ci£¬   do     kt6rej
pOdStaWie  uStaWVpzp·

4OdWO十anie     p0Winn0     WskazyWa也  CzvnnO甜   1ub    zanieChan;e    CzynnOsci    zamaWia用cego£¬   ktdrej
zarzucaS啤 niezgOdnO焚 zprzepisam ;uStaWy£¬zaW;era危zW书计e  przedStaW;eniezarzut6W£¬okre引a6
玛danieOrazWSkazVWa亡okO1icznosC叮aktyCzne;praWne  uzasadnia月CeWnieSien;eOdW0怡nia·

5OdW0怡n;eWn0S;S煤 dO  prezeSaKrajOWej1zbv0dW0厄WCze叫KIO)·KOp啤 0dW0怡niaprzekazujeS啤
zamaWia月cem u   przed   up坷Wem   term inu   dO   WnieSien;a   0dW0桔nia   W   tak;spOS6b£¬abV   m6g十on
zapOzna6S啤 zjegOt厂esc吗 przed  up坪Wem  teg0terminu·

60dWO怕n;e  wn0S;S喂 w  term;nie   I0  dniOd  dnia   przeS十an;a   inf0rmacjio  cZVnnO舌c;zamaW;a膊Cego
StanoW吗cejpOdStaW9jegOWnieS;enia·

司

目

刨

叩

枕

2
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NazWazam6Wien;a:K0mp1eks0Wad0StaWaener目;e1ektrvcznejprzez0kre5I2m;eS啤CV工
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7OdWOfanie    WObec    tre舌CiOg竹二szenia    0    zam6Wien百口£¬a    tak之e    W0bec    p0StanOWieH    SpeCvfikacji
;StOtnvCh    warunk6W    zam6W;en;a£¬WnOS;sie    W   term;nie    I0    dni0d    dnia    pubHkaCjiOgfOSzen;a
W  Dzienn;ku  Urz9dOWvm  Un计EurOpejSk;ej1ubzam;eSzczen;aS1WZnaStron;e;nternet0Wej·

8OdWO怡n;eW0beCczYnn0sc;;nnvCh  n;z0kre引0neW  pkt6  i7  p0WviejWnOS;S啤 W  term;n;e  I0  dn;
Od    dnia£¬W    kt6叩m    pOWz啤t0    1ub    przv   zaChOWan;u    nale叩tejStarannO兰c;m0ina    bV比  p0Wzi幸

W;adom0i6O  0kO1;czn0sC;achStan0W埠CvCh  p0dStaW句jegOWn;eSien;a·

9@eie1izamaWia月cy   nie   przeSt刮 WVk0naWCV   zaWiad0m ien;a   0   Wyb0吐e   Ofertv   najkorzvStn;ejSzej£¬

OdWo怕n;eWnOSi引e  n;e  p6乏niejn眨 W  term in;e:

明    30  dn;0d   dnia   pub1ikaCjiW   D曰enniku   Urz代d0Wvm   UniiEuropejSk;ej0g而Szenia   o  udzieleniu

ZamOWien;a£¬
2)      6     m;e引eCy    Od     dnia     zaWarc;a     umoWv£¬  je之e1i     zamaWia甩CV     nie     Opub1ik0W酬  W  Dzienn;ku

UrzedOWVm  Un秆EurOpe庐kiejOg悔5zen;aO  udzie1eniuzam6Wienia·

IO·Na0rzeczenie  K1O  StronOm  orazuczeStnik0m  p0S啤poWan;aOdW0十aWczegO  prZvS怕gujeSkargadO

S4du·

H·Skarg亏  Wn0Si    S吱  dO    S亏du    0k啤gOWeg0    W柄托;Wego    d1a     S;edziby    a1bO     m ie庐ca     zamieSzkania
zamaWia月Ceg0·Skarg句  WnoSiS啤  za    pO辞edn;ctWem    prezesa    K1O    W    term ;nie    7    dniOd    dnia
dO啤CzeniaO印eCzenia1zbV£¬przeSy桔胆CjednoCzeiniejejOdpiSprzeC;WnikOWiskargi·Z十O之enieSkargi
W  p1ac6Wce  pOC及OWejOperat0rapubHCznegOjeSt吮WnOznacznezjejWn;es;en;em·

KWeStiedOtyCz亏Ce钎odk6W  0chrOnypraWnejuregu1OWanezoSt刮vW  Dz;a1eV1u史aWypzp·

DziafXXV1·   1nformaCjeo  oChron¡¸edanWhOSobowvCh

zgodnie   z   a时·I3   uSt·I   ;2   rOzporz亏dzenia   pa叫amentu   EuropejSk;ego   ;Radv   (UE)20I6/679   zdn;a
27     kW;etn;a     20I6     r·   W    SpraWie    0chronv    Os6b    fizycznVCh    W    zW吗zku     zprzetWarzaniem     danvCh
OS0b0WvCh   iW  SpraWie   SWObOdneg0   przep十yWu   takich   danyCh   orazuChv1enia   dVrektvWy  95/46/WE£¬
da1ej"R0D0"orazzgOdniezuStaW亏zdnia工0maja20I8r£¬OOchr0n;edanVChOsobOWyChinf0rm ujemV£¬
ie:

工Admin;Stratorem    danvCh   OsOboWvCh   S母  M ;e@Skie   W0d0c曰gii
86-300Grud曰qdz£¬ul·M ;Ck;eWiCza28/30£¬zWanada1ejSp包kq£¬

0czvSzcZa1nia    Sp·z   o·0·£¬adreS

2Adm ;niStratOrdanVCh    OSObowYch    poW0桔十1nSpekt0ra   0chronv   DanvCh   0S0bOWvCh£¬z   kt6叩m
mO之nak0ntaktOWa65啤 naadreS:一 te1ef0n  k0nta陡OWH    (+48)5645049I8·

3pani/pana    dane   0Sob0We    przetWarzane    b乓d亏  na    podstaWie    a戌·6    uSt·I    叶·C    R0DO   W   Ce撩
zW问zanVm   zpoStepOWan;em  0  udZie1enie  Zam6W;en;a   pub1;CznegO   pn·"KOm p1ekSOWa  dO针aWa
ener即 e1ekt叩CznejprzezOkreSI2m ieS啤c畔£¬prOWadzOnym  W 枕vbieprzetargunieOgraniCz0neg0·

4OdbiorCamipani/pana    danvCh    oSOboWvCh    b号d且  oSobV    1ub    p0dm ;0tV£¬  kt6□m    ud0StepniOna
zoStan;edokumentaCjapOSt亏poWan;aW  oparc;uO  a时·8oraza戌·96uSt·3  uStaWvpzp·

5pan;/panadane  OsObOWe  b9d9  prZech0WvWane£¬zgodnie  zart·9了 ust£¬I  uStaWV  pzp£¬przez0kreS
4  1at0d  dnia刁亏kO尚CzeniapoStqpoWan;ao  udzie1en;ezam6Wien;a·

60bOW吗zek   p0dan;a   przez   pan吗/pana   danVch   0s0b0WvCh   bezpo针edni0   pani/pana   dotyCz弓cvCh
jeSt    Wmogiem     uStaWowVm    okres1onVm     W    przepiSach     uStaWV    pzp£¬   zW吗zanVm    z    udzia十em
W   pOSt号poWan比  O   udz;e1enie   zam6Wien;a   pub叮CznegO;konSekWenCje   n;ep0dan;a   okre引0nVCh
danvchWyn;ka月 zuStaWvpzp·

Nazwazam6w;en;a:KompleksOwadoStawaener引ielekt叩Czne¡¹p门ezOkreSI2m;es啤CV工9
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7W   Odn;eSieniu    d0    pani/pana    danvch    0SOb0WvCh    decYzje    nie    b叟d9    pode¡¹moWane    W    SpOS6b

zautOmatVzoWan扎 St0S0WaniedO  a戌·22  R0D0·

8£¬    p0S;adapani/pan

2)

3)

4)

nap0dStaWiea吐·I5  RODO  praWO

napOdStaW;ea戌·I6  ROD0  praWo

na    podStaWie   a时·工8    ROD0    pra
danvCh0SOb0WVChzzaSt门e之en;e

praWo    d0    WnieS;enia    Skargid0
pan;/pan£¬之eprzetWa门an;edanVC

dOS锈pudodanVChOSObOWyCh  pani/panad0WC玛CVCh;

d0sproSt0Wan;apan;/PanadanvCh0S0boWvCh;
O   孕dania   0d    adm ;n;Stratora   Ograniczen;a    przetWarzania

przvpad毯W£¬0  kt6rvChm0WaW  art·18  uSt·2  RODO;

prezesa     Urzedu    OChrOny    DanvCh    OS0b0Wch£¬  gdv    uzna
oS0boWyChpani/panad0tvC孕CyChnarUSzaprzep;svROD0;

9·    N;ep门vS怕guje  pan;/panu:

l)        zWiqzkuza时·I7  ust·3  肛·b£¬d  旧be  RODO  praW0  dO  uSun吱C;adanyChOSobOWvch;

2)      praW0  do  p铭en0szeniadanVch0S0bOWVch£¬O  kt6Wm  moWaW  art·20  R0DO;

3)      na   pOdStaWie  a穴·2I   ROD0   praWO  SprzeciWu£¬WObeCp口etWarzan;a  danvCh  OSOb0WvCh£¬gdV
podStaW亏praWn亏przetWarzaniapani/panadanychoSob0WyChje吏 a时·6  uSt·工肤·cROD0·

D才afXXV11·   Wvkazza饵Czn;k6w  do  s1Wz

1ntegra1n律cz亏舌c埠 niniejSzejSpeCv们kaC们 恬tOtnvchWa田nk6W  zam6WieniaS亏naSt肆pU月ceza询Czn;如

Za垣Czn;knr1
Za垣Czn;knr2
za均czniknr3
za慷Czniknr4
za垣czn;knr5

za十号czn;kn厂6
za十号czn;kn厂7

Szczeg甜0WV0piSprzedmiOtuzam6Wien;a
Wz6rFOrm u1arzaOfertOWego
Wz6rF0rm 训arzaCenOWego
wz6r@ednO肛egO  Eur0pejSkieg0  D0kumentuzam6Wien;a
Wz6rOsW;adCZenia   0   przvna1einOsc;1ub   brakU   przvna1ein0sCid0   tejSamej
grupvkapita十OWej
1StOtne  poStanoW;eniaumoWv

lnStrukcjad1aWVkonaWC6W

W

m
 

 

h
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Nrp0stepOWan;a:Zp2/2020/pN/Wp
Za垣Czn;knrIdoSIWz一SzCzeg甜0WVOp;sp门edmiotu甘mOW;enia

S乏c二eg6foWV  OpiS   p厂之edm iOtu  二am6w¡¸enia

NazWazam 6wien;a:KOm p1ekSowa  doStawa  ener习¡¸e1ektrvcznejp歧ezokreS工2  mieS咱CV

1·przedmiotem   zam 6Wienia   jestkom p1e炳OWa   dOStaWa   energ;;e1ekt印CZnej£¬Obejm u月Ca   Sp门eda之
ener   ;·    1kt                     ·            £¬   ·             ·              ·                    "                     "                                       "k              '"1     "'757¡¸括扩k田苦zne¡¹oraz启Wladczenye  尸甜ugl·dySt叩buCJlenerglle1ekt叩czne¡¹W  SzaCUn    oH   lo宁cl

£¬przez   O    reS    I2    m leS埠C扎  t¡¹·Od       01·01·202I    L    dO   31·T2·202工  氏  d0   oble欢OW
nae钱cyChdoZamaWia月CegO·

¡§                       ··          "              ""                           kWSkazanapOWyiejW;e1kO配 p1an0WanegO  Z碰vc;aenerg肛e1ekt叩Czne¡¹¡¹e丈 Wle1kOSClaS竹Cun    0W?£¬
·      dzW;erc;ed1a   rea1neg0     畴dzdek1aroWaneg0  WVkOrzyStan;a   energiiee    甘yCzne¡¹£¬W  czaSle1kcO   nle  O                                                                      £¬                                                                                                                   d            ·

·                         ·         ·                                  "                             etrWan;aum0Wy;n;eStan0W;zeS甘0nVZamaW;a月cego  z0boW吗zanlado  zakupuenerg打Wkp0    an    @
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厂       ·它a  pom0C亏 be工时a走nejk厂ajowejba沼y  danyChw  dowo1nym  panStw1e

C二批Onk0wS火im2

O @百k
O  Nle
上e之e百Od斤o舌nadoKumen定aCjajestdOSl实pn亏w  干o厂mie  e1ekt尸OniC之nejJ

p广OS二仁wska二a旧:

·             ·        ·           真   ，    ·C二yWykOnawCa  bie其二e  ud乙ia干w  post锌poWan1u0  ud之1e1en1e石am0w1en1亏

w5p61千ie宅干吞nymiwyko叶awCami字

O 可石火
O  Nle

Op厂Osz锌dOp川nOWa6£¬abyp0ZOstaHUCzeS仕nlCyp厂zedStaWHlOd厂Qb门ejed门O砷e

eU厂OpejskledOkUmentyzam6Wlenla·

·      ·                    £¬      £¬a)p厂oS二仁ws乓az亏磁厂01锌wykonawCyw  9厂up1e  (11de叮 odpow1ed二1a1ny二a

ok厂e舌1one之adania  itd·扣

b)P厂oS二仁wSk亏二a咱po之oS走a坷ChwykOnawC6W  biO尸亏CyChwSp61nie  Ud二ia十w

poSt锌powaniu  o  ud二ie1enie  茬am6wieni亏:

C)W  stosownyCh  p其二ypadkaCh@na乏wa9厂upy  biO尸亏CejudLia托

W  StoSownyCh  p其二ypadkaChlwSka刁亏nieC二仁至CiZ亏m6wieni亏Jw  OdnieSieniu

do  火走6广ej(kt6厂yCh)wykOnawC亏二百mie其二a二个o之y伯o干e叶亏:
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B:1n干o广m3Cje  na屯em亏屯p厂LedS走awicieHwykonawCy  *工

@W  StOsOWnyChp厂zypadkaChp厂OszQp0da迁lmlQl门azWlSkOUml0nalnazWlSka)

O厂aZad厂eS(-y)0sOby(Os6b)Up0WaZnlOnej(-yCh)dO厂ep厂ezentOWanla
Wyk0naWCy门apOtLzebynlnlejSze9OpOS屯QpOWanlaOudzle1enlezam6Wle门la:

1m氏

NazwiSko

Da主au广odzenia

MiejsCe  u厂od二eni亏

U肝Cai血ume厂:

Kod  p0C二走owy:

·£¬            ，，帕1eJSCowo吕C:

p亏丘S走wo:

@·@

E·mai1:

s仕anOWi5ko/Dzi9十aj亏Cy(@a)归ko:

W  厂a它ie  po屯其二eby  p厂oSz肆 poda竹SzC乏e96十oWe  in厂o厂maCje  dO足yC沼砷Ce

p其二edst亏wiCie1SlW亏 (je9o厂o尸mJ二ak厂esuJCe1U  itd·):

，··                      ·    ，CZywykonawCa  po1e9a  n亏召do1noSC11nnyCh  podm1o走Ow  w  Ce1u

Spe士nienia  火广y走e叩6W  kwa1ifikaCH  ok厂e臼onyCh  poniiejW  c之句舌Ci1V  o广a二

£¬                    。   "                    ""      节(ewen止ua1nyCh)K厂y屯e村6w  i之aSad  o火尸eS1onyCh  pon1ze@w  C茬句SC1V·

O 飞k
-5-
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O  Me

0p¡¸Osz守 p厂zeds屯aWl6Od厂QbnefO厂m U1a厂ze  ESpD  ZaWle厂aj建Ce  lnfO厂maCje

Wyma9ane  zg0dnle  zsekCjam lA  IB  广lnlejszejCzQ兰CIO厂aZCzQ兰Cl甸 甲 d1a

kaZde9O  zpOdm lot6W£¬k屯6厂ychtO  dOtyC2y£¬na1eZyCle  Wype十n;One  ;p0dp;sa臼e

p厂zeZdane  p0dm l0仁y·
Na1eZy  zauWaZy迁£¬Ze  dOtyCzyt0  厂6W门le匠WszyStklCh  p厂aCOWnlk6W  仁eChnlCz臼yCh

1Ub三廿uZbteCh门lCznyCh£¬口le臼a1eZ建CyCh  beZpO兰厂ednlO  dO  p厂zedSlQbl0厂S仁Wa

dane90Wyko广aWCy£¬W  szCze961□0兰Cl卸Ch  Odp0WledZla1nyCh  za   kOnt厂01Q

jak0兰Cl£¬a  W  p厂Zypadku  zam6Wle向 pUb川C2nyCh  na  厂0bO屯y  bUdoW1ane  一tyCh£¬dO

k仕6厂yCh  Wy火OnaWCa  b叟dzle  m6使肘 slQ  zW厂6Cl迁O  WykOnanle  厂Ob6仁bUdOW1a门yCh·

O  He  ma屯0  znaCZenle  d1a  Ok厂e兰1O门yChzd01nO兰Cl£¬na   k仁6叮Ch  p01e9a

WykOnaWCa£¬p厂Osz甸 dO坷Czy拦一d1a   kaZde90  Zp0dm lOt6W£¬k屯6厂yChtO  dOtyCzy  一

;nf0厂maCje  Wymagane  zgOd门le  zCzQ兰Clam l1V  IV·

·(SekCja£¬kt6厂建 na1eZy  Wype十nldjedynle  W  p厂zypadku£¬gdy  lnS屯ytuCja
zamaWlaj寻Ca   1ub  pOdm lotzamaWlaj弓Cy  Wp厂0stte9O  zaZ建da·)

C沼y  wy火OnawCa  二am ie厂牵a  之1eCiK  oSobom  止其二eCim  podwykonawS仕wo

jakiejko1wiek  C存仁至Ci之am6wienia宜

O  巾k
O  Nle
上e之e旺 止ak  io  甘e  工岳S仕定O  wi亏domeJp广oSz特 poda伯

podwy灭onawC6w:

wyka之 p厂opO且ow亏nyCh

0止eZe川lns屯y仁口cja  zamaWlaj碎Ca  1ub  pOdm lO屯zamaWlaj建cy  Wy厂a乏nle  Z且da

p厂zeds亡aWlenla  tyCh  lnfO厂maC川£¬dOda仁k0W0  Op厂6Czlnf0厂maC尸 Wyma9anyChW

Cz号台Cl1£¬p厂OszQ  p厂zedstaWl6一d1a  kaZdeg0  pOdWykOnaWCy  (kaZdejka仁egOrll

p0dWykOnaWC6W)£¬k仁6叩Ch仁O  dotyCzy  @lnf0厂maCje  Wymagane  W  nlnlejszej

Cz瓮兰ClsekCja  A  IB  O厂azW  CzQ兰Cl旧·

C刁耶旧  111:podS止awy   wyk1UC花e叮干甘

穆



W  a厂t·5了 uSt·工 dy厂ektywy  2o工4/24/UE  ok厂eg1OnO  n色st蛙puj亏Ce   poWOdy

wyk1uC之eni色

ud之ia干w  o广gani石aCjip其二eS走键pCzej

CzyW  stOSunkudOsamegOWyk0naWCy  b建dijaklejkO1WlekOsOby  bQd研Cej
C刁十O广klem  o厂9an6W  adm lnlSt厂aCyjnyCh£¬za厂z弓dzaj弓cyCh  1Ub  nadzO厂CzyCh

Wyk0naWCy£¬1Ub  pOSladaj妨CejW  p厂zedSlQblO厂s仁WleWykO广aWCy  Up厂aWnlenla

dOTep厂ezen仁OWanla£¬口p厂aW广lenladeCyzyjne1ub  kon屯厂O1臼e£¬Wyd0臼yz0Sta十

p厂aWOm0C臼yWy厂Okza   Udzla士W  o厂9anlzaC月 p厂zes仁锌pczej£¬O厂zeCzenlem  sp厂zed

najWyZejplQCIU1at1ubW  k仁6叩m  0k厂esWyk1UCZe臼laOk厂e目10门y  bezpo总厂ednlOW

Wy厂Okunada1Ob0Wl研zuje?zgOdnlezde扫口lCj啤zaWa亢砷W  a夫·2deCyzjl厂amoWej

Rady2008/841/WslsW  zdnla   24  pa乏dzle¡¸nlka  2008  @·W  SpraWlezWa1Czanla
przestQpCzOiClzO厂9anlz0Wanej(Dz·U·L300zI1·11·20O8£¬s·42)·

prOszQpOda6odpOW;edi

O  而k
O  N;e

czy  lnfO厂m aCje  屯e  m O9碎 z0Sta已 bez叫a亡nle  uzySkane  p厂zez   lnS吃y屯UCje  Z  bazy

danyCh  pa白StWa   Cz十0nkOWSkle9O  UE?

O  币k
O  Nle
URL

kOd

Wydaj亏Cy

火O厂up毛工a
CzyW  s仁OsunkUdOsame9OWykOnaWCyb建d乏jaklejkO1WlekOSOby  bQd碎Cej

C匠十0nklem  o厂gan6W  adm lnlS仁厂aCyjnyCh£¬za厂z寻dZaj建CyCh  1Ub  nadzo厂CzyCh

Wyk0naWCy£¬1Ub  pOsladajQCejW  p厂zedslQblO厂StWleWykOnaWCy  Up厂aWnlenla

d0  厂ep厂eZe臼tOWanla£¬upLaWnlenladeCyzyjne  1Ub  火0nt¡¸01ne£¬WydanyzOsta十

p厂aW0mocnyWy厂0kza  kOLUpCjQ£¬o厂zeCze臼lem  sp厂zed   najWyZejpl守Clu1at1UbW

kt6厂ym  ok厂eSWyk1UCZenlaok厂e台10ny  bezpo总厂ednlOW  Wy厂0ku   臼ada1ObOWl弓zuje2

z9Odnlezde曰nlCj建zaWa戌啤W  a吐£¬3  KOnWe广C川W  Sp¡¸aWleZWa1Cza门la   kO厂upC厂

u厂zQdnlk6W  Wsp61n0t巨U厂OpejSklCh  lUTzQdnlk6W  pa卜StW  Cz十OnkOWsklChUnll

EU@0pejSklej(Dz·U·C  I95z25·6·1997£¬S·1);W  a广·2   uSt·IdeCyzjl厂己m0WejRady
2003/568/WslsW  zdnla   22   HpCa  2003   LW  spraWlezWa1Czanla   kOrupC尸W  SektOrze

-7-
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pryWatnym  (Dz·U·LI92  Z31·7·2O03£¬s·54)·丁a  p0dStaWaWyk旧Czen;aObejm 叨e
·      ··         ·           £¬             ¡§             ·而Wn;eik0田pC夫 zde们n;OWan碎W  praWle  krajOWym  lnstytUC]lzamaWla¡¹qCej

(pOdm;OtuZamaW;aj亏cegO)1ubWykOnaWcy·

prOsz句pOda己OdpOW;edi

O  咱k
O  N;e

Czy  ;nfO¡¸maCje  te  m0g亏 Z0StO迁 bez叫a吃门;e  Uzyska门e  p厂zez  ;nStytuC¡¹e  zbazy

danyCh   pa向StWa  Cz4Onk0WSkle9O  UE?

O  巾k
O  Nle
URL

kod

WydajaCy

nadu之yCie  干干时亏在Sowe

CzyW  st0sUnkud0samegOWykOn8WCy  b建dijaklejk01Wlek0SOby  b句d碎Cej
Cz十Onklem  O厂gan6W  0dmlnls仁厂aCyjnyCh£¬za厂z建dzaj建Cych1Ub  nadzOTCzyCh

WykOnaWCy£¬1ub  p0sladaj建CejW  p厂zedslQblo厂s仁WleWykOnaWCy  Up厂aWnlenla

dO  厂ep厂ezen仁0Wanla£¬up厂aWnlenl0deCyzyjne  1Ub  k0nt厂O1ne£¬WydanyZ0s屯a十

p厂0WOm0C巾yWy厂Okza   门adUZyCle们nanS0We£¬O厂zeCzenlem  sp厂zed  najWyZej

plQClu1at1UbW  火仁6厂ym  Ok厂eSWyk1UCze臼laOk厂e兰1Ony  bezpO兰厂ednlOW  Wy厂Oku

nada1Ob0Wl且zuje?W  厂Ozum le门lua穴·IK0nWenC川W  Sp厂aWleOCh厂0ny  l门te厂eS6W

flnanSOWyChWsp61nO屯EU厂OpejsklCh  (Dz·U·C  3I6z27·11·1995£¬S·48)·

p厂0szQpOda伯odpOWled乏
O  币k
O  Nle

Czy  lnfO厂maCje  te  m0g砷 zOSta6  bez叫at广le  UzySka臼e  p厂zez  lnStytUCje  zbazy

danyCh   pa卜StWa  Cz十OnkOWSk1egO  U巨?

O  佣k
O  Nle
URL

kOd



·            /    ·p其二esl韩pStwa  走e厂厂OrY5主yC二叶e  1ub  p其二eSt肆pS仕wa  二wi亏二ane  z  d之1a十a1noSC1亏

止e厂厂OrY5止yCzn守

CzyW  StOSUnkudOsameg0WykOnaWCyb建d乏jaklejkO1Wlek0SOby  bQd建Cej
·                          ·Cz十Onk;em  O厂g3n6W  adm;门;st厂aCy¡¹nyCh£¬za厂z建dza¡¹研CyCh1Ubnadz0厂CzyCh

·    ·WykOnaWCy£¬1ub  pOs;3daj建CejW  p厂zeds;Qb;O厂S仁W;eWykOnaWCy  up厂aWnle口la
d0  厂ep厂ezen屯0Wanla£¬Up厂aW门lenladeCyzyjne  1Ub  k0广仁厂O1ne£¬WydanyzOS仁a十

·p厂aW0mOCnyWy厂Okza   p厂Zest肆pS仁Wa仁e厂厂0厂YS仁yCz门e  1Ub  p厂zeS仁QpStWazWl妨zane

·                       ·     ·   ·   ·    ·zdz;a十a1nO兰C;聋te厂厂O厂YS屯yCzn研£¬0厂zeCzenlem  Sp厂zed  n0]Wyze¡¹plQClu  1at1UbW

·      ·kt6厂ym  0k厂eSWyk1Uczen;aok厂e兰1ony  beZpO兰Led臼;OW  Wy厂0ku  nada1Ob0Wl建z□¡¹e?

¡§               ·                  ·zg0dn;ezde月门;Cj聋zaWa夫吗W  a穴·I;3deCyz月 厂am0We]Radyzdnla   I3cze厂WCa

2002  r·W  spraWleZWa1Czanla屯e@rOryzm U(Dz·U·LI64  z22·6£¬20O2£¬S·3)·丁a
·   ·        ·         ·                    ·    ·p0ds仁aWaWy火1uCzen;a0bejmUje  厂6WnlezpOdze9anledO  pOpe士广lenla   pFzestQpstWa£¬

pOmOCn;C仁WO£¬Wsp6十Sp厂aWstWO  1ub  us叶OWan;e  pOpefn;en;a   p厂ZeS仁句pStWa£¬0  k屯6厂yCh

屯0CzynaCh  m0WaW  a洋·4仁ejiedeCyzjl厂amOWej·

pr0szQp0da逆odp0W;edi
O  伯吹

O  N;e

厂                 ·                                  ·              ·Czy  ;nfO厂maCje  te  m O9R  zOStaC  bez叫a屯n1e  uzySkane  p厂ze2  1门S仁ytUCje  z  ba2y

da门yCh   pa向S屯Wa  Cz十OnkOWSk;eg0  U巨?

O  @百次
O  Nle
URL

kOd

Wydaj守Cy

p厂anie  pieni蛀dzy  1Ub  仟inanSowa扣ie  仗e广曰OrY沼mu

CZyW  s仁osunkUd0samegOWykonaWCy  b弓d乏jaklejko1WlekOsOby  b瓮d吗Cej
·           ·                          ·Cz十Onk;em  O厂9a广6W  adm;nlSt厂aCy¡¹门yCh£¬za厂z建dza¡¹妨CyCh  1ub  nadzOLCZyCh

·                 £¬    ·          ·                                     ·    ·WykOnaWCy£¬1Ub  pOs;adaj建CeJW  p厂zedSIQbl0¡¸s屯WleWykOnaWCy  Up厂aWnlenla

d0  厂ep厂ezen屯OWa门la£¬Up厂aWnlenladeCyzyjne  1Ub  k0n仁厂O1ne£¬Wyd0nyzOs仁a十

·                                        ·p厂aWOm0CnyWy厂Okza   p厂an;e  p;en;Qdzy  1Ub月门anSOWanlete厂厂o厂yzmU£¬O厂zeC2enlem



三*二二日诅旧巨臣白日上白玉目二盅臼5戈叩厂发毛二士手*亏二苦口盅臣丁H旺臼二日二¡¸edn旧

苦旧品苫咒广点堵广目鳖广吕昆盅目堤ak:臣子迂甜"z(;坞二:;T兰甜弓¡£宇吕L二甲宇0甘5;宝尸¡¢ET n旧

prOszQpOda6OdpOW;edi
O  巾k
O  N;e

y
Cz      ;nfO厂maCje  te  mO9碎 zOS仁a已 bez叫a仁n;e  uzySkane  p厂Zez  lnStytuCje  z  bazy

da门yCh   pa白S仁Wa   Cz士OnKOWSk;eg0  UE?

O  币k
O  Nle
URL

kod

Wydaj亏Cy

p广亏Ca  d之ieCiiinne  干0广my  h亏且d1u  1ud乏mi

CzyW  stOsunkUdOsamegOWykOnaWCy  b建dijaklejk01WlekOsOby  bQd弓Cej
·Czf0nk;em  0¡¸gan6W  adm;n;St厂aCyjnyCh£¬za厂z建dza]砷CyCh1ub冉adzO厂CzyCh

·                                   ·£¬                 ·    ·         ·Wyk0naWCy£¬1Ub  p0s;adaj建CejW  p厂ZedslQbl0厂S仁WleWykOnaWCy  Up厂aWnlenla

d0  厂ep厂ezent0Wan;a£¬up厂aWn;e臼;3deCyzyjne  1ub  ko臼电厂01门e£¬Wydanyz0S仁a士

，   ·                  ·p厂aWOm0CnyWy¡¸Okza   p厂aCQdz;eC;;;nnefO厂my  hand1u1udzml£¬O厂zeCzenlem
£¬Sp厂zed  n0jWy之ejp;QC;U  1at1ubW  k仁6厂ym  0k厂esWyk1uCze臼;a0k厂e总1Ony  bezpO总厂ednl0

W  Wy厂Oku  nada1ObOWl建zuje?z9Odnlezde月门lcj碎zaWa巾弓W  0广·2dy厂ektyWy

·      ·                               ·pa叫amen屯UEu厂opejSk;e9O  ;Rady20II/36/U巨Zdn;a  5  kWletnla2OII  LW  sp厂aWle

·ZapOb;egan;a   hand10W;1ud乏m;;zWa1Czan;a屯e9O  p厂0Cede厂UO厂azOCh厂Onyofla臼

1zastQpUj寻CejdeCyzjQ  厂am0W妨 Rady2002/629/WSlSW  (Dz·U·LI0IzI5·4·20I    £¬s£¬

1)·

prOSZQpoda逆OdpOW;edi
O  咱k
O  N;e

·              £¬Czy  i曰fO厂maCje  te  m O9弓 zOSta迁 beZ叫at臼;e  UzySkane  p厂zeZ  lnStytUCJe  zbazy

danyCh   pa白StWa  Cz十OnkOWSkle9O  U巨?

广0-



O  币k
O  N;e
URL

kod

Wydaj亏Cy

W  a广定·5丁 uSt·2  dy厂ektywy  2O工4/24/UE  ok厂e舌1ono  naS仕锌p叫叮亏Ce  pOwody

wy火1uC之enia

p七a走no兰登 poda走k6W
CzyWykO门aWCa  d0pU兰CltslQ  口3厂Uszenla  sW0lCh  0b0Wl建zk6W  d0仁yCz龟CyCh

pfa仁n0兰ClpOda仁k6W£¬Za厂6WnO  W  pa向stWle£¬W  k仁6厂ym  ma  sledzlb叟£¬jak;W  pa臼s仁Wle

CZ十OnkOWsklm  lns忙ytuCjlzamaWlaj弓cej1Ub  pOdmlotu  zamaWlaj砷Ce9O£¬jeZe1ljes仁0n0

ln门e  nlZpa己s迂W0  Sledzlby?

p厂0szQ  pOd0已OdpOWled乏
O  巾k
O  Nle
p亏丘S走wo  1ub  pa舌Slwo  C花十onkOwSkieJkl6广e9o  屯o  dO定yC之y

·--

kwola£¬kt6rej止o  dotyCzy

@@@
Czy仁O  na厂USze口le  Ob0Wl碎zk6W  ZOst8士0  USta1One  za   pOmOC且 兰厂Od吹6W  lnnyCh   nli

deCyzj0  s建dOWa  1ub  adm lnlSt厂aCyjna?

OT          ak
O  Nle
]eZe1lna¡¸uSZenle  0bOWl碎zk6W  zOsta十0  USta1One  W  t厂yble  deCyZjlS弓dOWej1Ub

admlnlSt厂aCyjnej£¬Czy  deCyZja  ta  b咐a  0StateCzna  lWl建Z妨Ca?

O可      夸k
O  Nle
p厂oS牢乓 pod曰竹 dat键 wy厂oku   1ub  deCyzji

-叩l-

锣



W  p广它ypadku  wy厂Okuro  Le  它oSta十亏 w  nim   be石po兰厂edniO  Ok厂e兰1o血al

d士u9O兰伯 ok厂eSu  wyk1uC二e叶ia:

P厂os二健 OpiSaKJjakie  兰广odki刁OSt亏权 wyko厂担ystane

·      ·                ·                  歹  ·          ·                        ，Czy  WykOnaWCa  Spe十n叶SWoje  0bOWl妨zkl£¬d0kOnu¡¹啤C  臼十O仁nOsclna1eznyCh  p0da屯kOW
1ubs火fadek  门a   口bezpleCzenle  Sp0十eCzne£¬1Ub亡eZzaWle厂a¡¹砷CWl苟Z建Ce  p0厂0ZUmlenla

W  Ce1u  s百对a仁y仁ych  na1eZnO兰Cl£¬ObejmU¡¹妨Ce  W  StOSOWnyCh  p厂zypadKaCh  na厂Osfe

Odse亡kl1ub  9厂zyWny?
O  @百k
O  Nle
p厂OSz健 丁e  opisa旺

Czy  ;nfO厂maCje  te  mOg甸 zOSta6  bez叫atn;e  UzySka口e  p厂zez  ;nStytuCje  z  baZy

danyCh   pa向StWa  Cz十OnKOWSKle9O  UE?

O  佣k
O  Nle
URL

kod

WydajaCy

p十0仕nO兰/  sk十adek  在亏 ube之piec二e且ie  Spo十eC之ne

CzyWyk0naWCa  dOpu兰C叶slQ  na厂usze门la  sWOICh  ob0Wl建zk6W  dO仁yCz甸CyCh

pfa仁n05CISk士adek  na   UbezpleCzenle  SpO十eCzne£¬za厂6Wn0  W  pa声stWle£¬W  k屯6¡¸ym

ma  sledzlbQ£¬jak  ;W  p色己S仁Wle  Cz十OnkOWsklm  lnS屯y仁uC¡¹lzamaWla¡¹建Ce¡¹1Ub  p0dmlO仁U

zamaWlaj吗Ce9O£¬jeZe1ljeStOn0  lnne  nlipa白stWO  sledzlby?

p厂OszQ  pOda6odpOWled乏

O  Tak
O  Nle
pa丘stwo  1ub  pa奇stwo  C沼十onkoWSkieJkt6厂e9o  定o  do屯yC之y

@@@

kwotaJkl6rej屯o  dOtyCzy

-l2-



CzytO
deCyzja
O  克k
O  N;e
¡¹eie1;n

adm;n;s

O  币k
O  N;e
prOSz蛀

a厂Uszenle  ObOWl砷zk6W  zos屯a十O  us仁a1One  za  p0m0C爷 兰厂Odk6W  lnnyCh  nli

S爷dOWa  1ub  adm lnls仁厂aCyj门a?

厂Usze臼le  ObOWl砷zk6W  zOs仕af0  us屯a10ne  W  屯厂yble  deCyzjls且dOWej1Ub

仁厂aCy¡¹nej£¬C2y  deCyzja屯a   b罗廿a  Os仁a仁eCz门a   lWl妨Z妨Ca?

pod亏亡 dat锌 wy厂oku   1ub  deCyzji

W  p其二ypadku  Wy曰okuJo  叩e  之oSt9士亏 w  nim  bezpo兰厂ednio  o太尸e兰1onaJ

d十u9O兰竹 ok厂eSu  wyk1uc乙e在ia:

p厂oS二锌 opiSa/J厂子kie  兰厂Odki宅Osta馁 wyko广二ystane

CZyWykOnaWCa  spe十川十sWOje  Ob0W曳z图£¬d0kOn叫建C  pfatnO兰c;na1einyCh  p0datk6W

旧bsk十adekna   Ubezp;eCzen;e  sp0怡czne£¬七bteizaW;e厂a坷CW曳i节Ce  pOr0zUm;en;a

W  Ce1u  sp桔tytyCh  na1einO兰C;£¬0bejm 叫吗Ce  W  St0soWnyCh  przypadkaCh  narO引e

Odse仁k;1Ub  9厂zyWn广
O  飞k
O  N;e
proSz句 je  opiSa迸

臼
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Czy  lnfO厂mOCje  te  m O9碎 zOSta迁 bez叫a仁nle  UZySkane  p厂zez

danyCh   pa向StWa   Czf0nk0WSK1egO  U巨?

O  巾K

O  Nle
URL

kod

Wydaj亏Cy

lnStytUC¡¹e  z  bazy

-l3-
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W  a时·5丁 u5l·4  dyrektywy  2014/24/UE  okre臼onO  n亏st句puj亏Ce  powody

wyk1uCzen陌
naruSzenie  obOwiazk6w  w  d叫ed才nie  prawa  oChrony  兰rOdoWiska

CZy  Wyk0naWCa£¬Wed1e  W怡SnejW;edzy£¬narUSzy十SWOje  0bOW曰zk;W  d刀ed才n;e

p@aWa  OChrony  兰rOd0W;ska?0  kt6ryCh  m0Wa£¬d0  Ce16W  n;n;ejszegO  zam6W;en;a£¬W

p@aW;e  k@ajOWym£¬W  stOs0Wnym  0田Osze用U  旧bW  dOkUmentaCh  Zam6W;en;a  b甸di

W  a穴·I8  ust·2  dy厂ektyWy  2014/24/UE·

prOSzQ  pOda已OdpOW;edi

O  而k
O  N;e
PrOsz建 je  opiSaK

Czy  p厂zedslQWzlQ仁O  蜂厂OdklW  Ce1u  Wykaza门la  pa向s仁Wa   厂zete1nO兰C;

(肝SamOOCzySzCzenle打)?

O  吨k
O  Nle
p厂0S二仁 工e  opiSa竹

na曰uS二enie  obOwi亏二L6w  w  dz¡¸ed茬inie  p厂亏wa   p厂aCy

CZy  Wyk0广aWCa£¬Wed1e  W十asnejWledzy£¬na厂Usz咐 sW0je  Ob0Wl碎zklW  dz;edzlnle

p厂aWa  p厂aCy?O  k仁6叩Ch  moWa£¬d0  Ce16W  nlnlejszego  zam6Wlenla£¬W  p厂aWle
k厂ajOWym£¬W  st0s0Wnym  o9fOszenlU  1UbW  dOkUmen仁aChzam6Wlenla   b建d乏W  a穴·

I8  Ust·2  dy厂ek亡yWy  20I4/24/U巨·

p厂OSz句 pOda迁OdpOwled老
O  巾k
O  Nle
p厂oS二健 工e  OpiSa伯

Czy  p2edsl守WzlQ屯O  兰厂OdklW  ce1uWyKazanla  pa凸s仁Wa  厂ze仁e1nO兰CI

(斤Sam0oC2yszCzenle片)?

O  佣K

O  Nle
p厂oS之建 工e  opiS亏迁

upad廿o舌4
CzyWykOnaWCa  znajdUje  slQ  W  s使anle  upad十O兰Cl?

p厂Osz肆 poda亡OdpOWled乏

与4-



O 巾k
O  N;e
p/OS沼建jeopiSa苞

p厂Osz锌 pod亏伯powodyJkt6广e  pomimO  pOwy之sZejsy止u亏CH  umo之肝wiaj马

其ea叩二aCj锌二am6wienia·Nie仕广沼eb亏 podawa咱仕yCh  in厂O厂m5Cjil工e之e盯

wyk1uC石eniewykonawC6W  w  仕ym  p广乏yPad侠u  Sta十o  si锌obOwi亏之kowe

na  moCyobOWi亏之uj亏Ce9o  p尸色Wa  k广且jowe9O  be义之adnejm0之叩wo兰CI

odSt毋p5twaw  sytuaCjiJ9dywykOnawCys亏 pom¡¸mo走0  w  三走anie
之广eaL沼oWa伯之am6wienie·

Czy  ;nfO厂maCje吃e  mO9甸zOSta迁bez叫0仁nle  □zySKane  p厂zez;nS仁ytUCjezbazy

danyChpa向StWaCz十OnKOWSKle9OUE?

O 币k
O  Nle
URL

kod

Wydaj隶Cy

niewypfaCa1叶O舌亡

CzyWykOnaWCajestObjQtypoStQpOWan;em  Upad十O兰C;0Wym  1ub1;kW;daCyjnym?
p@OSz守pOda6Odp0W;edi

O 币k
O  N;e
prOSz亏jeopiSa伯

p厂Os之舵 pod亏旧pow0dy£¬k仕6厂e  pomimO  poWy之S召ejSy止uaC厂 umo之打wiaj亏

厂ea叩之aCj健在am6wie吞ia·Nie走其二eba  podaWa伯止yCh  in干o厂maC厂£¬工e之e叩

wyk1uC之eniewykon亏wC6w  w  止ym  p其二yp守dkusta士o  Si往obowi亏二kowe

n3  moCyObowi亏之uj亏Ce9o  p广awa  k其口jOwe9O  be文之ad打ejmO之叩wO舌Ci

odSt锌pstw亏w  SytuaCji£¬9dywykonawCyS亏 pomimo仕ow  Slanie
它尸e亏叩zOwa乙二am6wienie·

-l5-
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cZy  ;nf0厂maC¡¹ete  mOg吗ZOS亡a6bez叫a屯nle  UzysKane  p厂zez;nSty屯UC¡¹ezbazy

danyCh  pa白S仁Wa  Cz十0nK0WSk;eg0  UE?

O 币k
O  Nle
URL

kod

Wyd司亏Cy

u火十ad  牵wie其二yCie1ami

CzyWykO门aWcazaWa叶 Uk牛adzWle厂Zycle1aml?

prOszQpOda60dpOW;edi

O 伯k
O  N;e
ProSz健je  opiSa亡

p厂oS二仁 p0da/pow0dy£¬kt6厂e  pom:mo  powy乏sLejSy走u亏C厂 umo之Hwiaj亏

厂e亏叩乙aC工蛀 之am6wienia·Nie  定/zeba  pOdaWa亡走yCh  in干o广maC扣Jje之e叩

wyk1uC之enie  wykonaWC6w  w  止ym  p其二ypadku  St亏十O  si建 obowi隶农kowe

na  moCy  oboW[守之曰亏Ce9o  p厂亏wa  k广ajoWe9O  be乏土adnejmo之叮wo兰Ci

OdSt健pStw亏 w  9y定uaC厂r9dywykonawCy  S亏 p0mimO  走o  w  Stanie

z厂ea叩之Owa乙二am6wienie·

Czy  ;广fO厂maC¡¹e屯e  m09弓z0Sta亡bez叫atn;e  uzySKane  p厂zezlnStytucjezbazy

danyCh  pa向S屯WaCz十OnKoWSkle9O  UE?

O 伯k
O  Nle
URL

kod

Wyda工亏Cy

干时n亏Sy止u亏Cja  podobna  dO  up亏d十o舌Ciwy叶于乓aj亏C亏 之p尸0wa  k厂ajowe9o

-印6-
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CZyWykOnaWCaznajd叨eS哦 W  ;nnejsytuaCj;pOd0bnejdOUpad十O兰C;Wyn;ka¡¹碎Cej

zpOd0bnejpr0CeduryprzeW;d团anejW  krajOWyChprzep;SaChuStaW0WyCh;

Wyk0naWCzyCh?
p厂Os刁甸pOd蠢已OdpOW;ed乏
O 可百k
O  N;e
prosz父jeopiSa竹

p厂os之建 pOda/powodyJkl6厂e  pOmimo  pOwy之s宅ejsy屯u亏C广 umo之叩wi亏丁亏

厂eaH它aCj辞茬am6wieni亏·Nie走其二eba  pod亏wa伯走yCh  in干O厂m按CHJje之eH

wyk1uC之eniewyKo叮awC6w  w  走ym  p厂zypad火u  St亏士o  si肆 obow¡¸亏之kowe

na  moCyoboWi亏二叩亏Ce9o  p其口wa  k甲亏工owe9o  be工之adnejmo之叩wO兰Ci

odst蛀pStWaw  sy主uaC厂J9dywyk0nawCy  s亏 pOmimo走ow  S走anie

牢厂e3肝亏owaK之am6wienie·

·                               ·             ·CZy;nfO厂maCjete  mO9甸zOSta迁bez叫atnle  UzySkane  p厂zezlnStytUC¡¹ezbazy

da门yChpa向StWaCz十O门kOWSk;eg0  UE?

O 飞k
O  Nle
URL

a陡ywamizarzadza  1ikwid乱or

CzyaktyWam;Wy茹naWCyzar约dza1;kW;dat0巾b斡d?
prOS伏 pOdaC0dpOW;edi

O 巾k
O  N;e
prO5zejeopisad

，                      歹             ·                 ·      ·             ·，         ，·   ··p厂oS二仁 pod亏CpowOdyJkto/e  pom1mo  powyzS之e4Sy止UaCJ1umo担11w1亏士亏

£¬                               歹          ·               ··  ·   ·    ·厂ea仟之aCjQ石am6wienia·N1e走广三eba  podaWaC走yCh  1n厂o曰maC@1J士e之e叩

wyk1uC二eniewy火On亏wC6w  w  主ym  p其二ypad火u  sta十o  si亏Obowi亏担kowe

£¬                     ·         ·       ··      ，，n亏 moCyObowi亏Zuj亏Ce90  p厂awa  k广ajowe9o  be二二adnejmo二11woSC1

与了-
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odS定肆pslw亏W  5y屯uaC厂J9dywykon亏wCyS亏 pomimo走ow  sta在ie

宅厂eaH二ow色4之am6wienie·

£¬                ·                               ·             ·Czy;nfOrmaCjete  mOg吗zOStaCbezpTatn1eUzyskane  przezlnSty扣cjezbazy

danyChpahStWaCz十0nk0WSk;egO  U曰

O 币k
O  N;e
URL

kod

Wydaj号Cy

dzia十a1no舌苞9ospoda厂C之a工eSt二awieS二ona

czydZla十a1n0兰69OSp0da厂czaWykOnaWCyjeS仁zaWleSz0门a?

pr0sZ肆pOda6Odp0W;edi

O 币k
O  N;e
proSz句jeopisa苞

p厂oS之肆 pOda迁powody£¬kt6厂e  pomimo  powy之S二ejSy仕uaC厂 umo之Hwiaj亏

厂ea杆zaCj乓沼亏m6Wienia·Nie走其二eba  podawa伯走yCh  in干o厂maCHJ于色之e肝

wyk1uCzeniewykonawC6w  w  止ym  p其二yp亏d火uS走吕十o  S呛 obow吨之kowe
n亏 moCyobowi亏Luj亏Ce9o  p广aw0  k厂BjOwe9o  be义士adnejmo之Hwo舌Ci

odSt键pstWaw  宰y走uaC厂J9dywykonawCy  S亏 pOmimo走ow  s止亏nie

之广e亏旺zoWa亡二am6w:enie·

czy  l门干O厂maCje屯e  mO9妨zOS屯a迁bez叫a定nle  口zySkanep厂Zezl门Sty屯UCjeZbazy

da门yChpa向StW己Cz十OnkOWs火legoU巨?

O 咱k
O  Nle
URL

kod

-叩8-
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po厂o二um ienia  之 innymiwykonawCamimaj亏Ce   na   Ce1u  奉ak十6Ce吞ie

konku尸enCji
CzyWykO臼aWCazaWa叶 z;nnym lWykOnaWCamlpO厂OzUm lenla   maj妨ce  臼aCe1u

zak抬Cenle  konkU厂enC川?

prOSzQ  pOda巨Odp0W;edi

O  Tak
O  N;e
proSz锌je  OpiSa/

Czyp厂zedslQWzlQ仁O兰厂OdklW  Ce1uWykazanla   pa向s吃Wa  厂zete1n0兰CI

("sam0oCzySzCze曰le")?

O  币k
O  Nle
p厂oS之兵不e  opiSa伯

be二pO舌广ednie  1ub  p0兰厂ednie  之a亏且9a之owanie  w  p其二ygo走Ow亏nie

p其二edm io止Owe9o  pOS走健poWania   o  udzie1e扦ie  之am6wienia

CzyWykOnaWCa  1Ub  p厂zedSl父blO厂stWOzWl建zanezWykOnaWC吗dO厂adza十(一

0)lnsty仁uCjlzamaWlaj妨Cej1Ub  pOdm lo仁0WIZamaWla¡¹弓Cem ub研d乏b咐(一O)W

lnnyspOs6bzaangaZOWa广y(一e)W  p厂Zy90仁OWanle  p0st守pOWa门lao   UdZle1enle

zam6Wlenla丁

叶OS伏 p0da迁OdpOw;e旺

O  巾k
O  N;e
proS叩 je  OpiSa任

winien  wp广owad二eni亏 w  b十号d£¬二a主亏丁eni亏 in厂o厂maCji1ub  niemo之no兰Ci

p广4eds仕亏wienia  wyma90nyCh  dokumen走6w  1ub  u二ySkan¡¸亏 pou干叶yCh

in厂o厂m亏Cjina  走ema定p其二edmio比owe9o  pOS走亏pOwania

CzyWykO门aWCazna1azfslQW  jednejzpO门忆szyChsytuaC川:

a)b叫 Wlnny  pOWaZnegoWp厂oWadzenl0W  b十往d   p厂zydOS屯a厂CzanlU  lnfO厂maC川
Wyma9anyChdOWe厂y们ka叩 b厂akupodS仁aW  Wyk1UCzenla  1UbdOWe厂y曰ka叩

spe十nlenla  k厂yte门6W  kWa1lflkaCj叶
b)za忙al十te  l口fO厂maCje£¬

与9-
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C)nle  b义中W  stanle  nlezW十OCznle  p厂zedS仁aWl己dOkument6W  pOtWle厂dzaj弓CyCh

Wyma9anyCh  pLzezlns仁ytuCjQ  zamaWlaj建C甸 1ub  pOdmlOtzamaWlaj妨Cy;o厂0z                  ·
d)p厂zeds;QW乏二研tk厂ok叶aby  W  bezp厂aWny  sp0s6b  Wp十yn苟迁na   p厂0Cesp0de¡¹mOWanla
deCyZj;p厂zeZ;ns仁y仁UCjQ  zamaW;aj砷C亏 1Ub  pOdm;OtzamaW;aj研Cy£¬pOzyska已
lnfO厂maCje  pOufne£¬k仁6厂e  m09爷 da迁m u  口lena1eZn妨 pLzeWa9Q  W  pOstQp0Wanlu

O  udzle1e门le  zam6Wlenla£¬1ub  WskUtekza广ledbanla   p厂zedS屯aWl6WpF0Wadzaj妨Ce

W  b十碎d  lnf0厂m3Cje£¬k仁6厂e  mOg建 mle6ls仁O屯nyWp十yW  臼a  deCy花钉e  W  sp厂aWle
Wyk1uC2enla£¬kWaH刊kaCjl1Ub  Udzle1enla  zam6Wlenla?

p厂OsZQ  p0da迁odp0Wled乏

O  咱k
O  Nle

C石y  maj其 二色Stosowanie  podSt亏wy  wyk1uC沼enia  O  Cha厂亏kte厂乏e  wy十号C之nie

"                                                                     hk了ajowym  ok厂e兰1one  w  stoSow血ym  O9十OS在en1u   1ub  w  dO火umen屯aC

之亏m6wienia审
podS走awy  wyk1uC之enia  0  Cha厂亏kle其二e  wy十弓C之nie  k厂司owym

，            ·    ·                                                  h1臼ne  pOdS仁aWy  Wyk1UCzen;a£¬kt6厂e  mO9建 byC  p厂zeWldzla广e  W  p厂zeplSaCh  k厂a¡¹OWyC

pa臼stWa  Cz士0nkOWskle90  lnsty仁uCjlzamaWlaj聋Cej1Ub  pOdmlO仁U  zamaWlaj吗Ce9O·

y
Cz      maj砷zaSt0SOWanle  pOdS仁aWy  Wyk1UCze臼la  O  Cha厂ak仁eLze  Wy十研C2nle  k厂ajOWym

·                                                 "      "        "2Ok厂e引0ne  W  s仁0s0Wnym  O田OszenlU  1UbW  d0kumentaChzamOWlenla·

p厂0sz甸 p0da逆0dp0Wled乏

O  TaK
O  Nle
p广oS宅建 工e  opi5a任

歹                   ·                                    ·               ·Czy  ;nfO厂maCje  te  m0g弓 zOStaC  beZ叫atn1e  uzySkane  p厂zez  lnSty亡UC¡¹e  z  bazy

da门yCh  pa卜StWa  Cz十OnkOWSk1e90  UE?

O  @夸k
O  Nle
URL

kod

Wydaj守Cy

-20-
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C二仁至旧 1V:K叩止e曰a   kwa1if[kaC厂

W  亏厂主·58  uSt·2  dy广ektywy  2014/24/UE  Ok厂e舌1ono  naSl句puj亏Ce  k叮屯e讨a

kwa1ifik亏Cji
W  p广zypadku  乏am6wie丘 na  uS十ugi:ko吁ieC巨吁e  posiadanie  ok厂e兰1Onego

二e之Wo1eni亏
CzykOnleCznejes仁poSlada口le0k厂e兰10ne90zezWO1enla£¬aby  mle迁mO匠1lW0兰迁

兰WladCzenla   us十U9汀O  kt6厂ejmOWa£¬W  pa白S仁WleSledzlbyWykOnaWCy?

prOs代 pOdadOdpOW;edi

O  巾k
O  N;e
proS玛 je  0piSad

户                 ·                                  £¬              ·Czy  ;nfO厂maCje  屯e  mO9碎 zOStaC  bez目十a仁门1e  uzySkane  p厂zeZ  1nS仁ytUcje  z  bazy

danyCh   pa白S吃Wa   Cz十OnKOWSkle9O  UE?

O  可百k
O  Nle
URL

zako丘C沼

WykOnaWCao厂Cja1nleO舌WladCz0£¬Ze  lnf0¡¸maCje  pOdane  pOWyie¡¹W  CzQ舌ClaCh叮一

V  s碎dOk十adne  lp厂aWld十OWeO厂azZezoS忙a十罗p厂zeds屯aWl0nezpe十n建兰Wlad0mO兰Cl夸

k0nSekWenC月 pOWaZne9OWp厂0WadzenlaW  b十碎d£¬

Wyk0naWCa0厂Cja1nleO兰WladCz芭£¬ZejeS屯W  s吃anle£¬口0Z弓danle  lbezzW十Okl£¬

p厂zedS仁aWl6za总Wladczenla   llnne  厂OdzajedOWOd6W  W  fO厂mledOkUment6W£¬z

Wyj吗屯k;em  p厂zypadk6W£¬W  k仕6叮Ch:
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a)lns仁y仁uCjazamaWlaj碎Ca  1Ub  p0dmlO仁zamaWlaj啤Cy  ma   m0匠HWo兰迁Uzyska广la

Odp0Wled臼lChd0kUmenl6W  p0仁Wle厂dzaj研CyCh  bezpO兰厂ed臼l0za  p0mOC建

be2旺对atnejkLajOWejbazyda巾yChW  dOWO1门ym  pa血S仁WleCz十0nkOWsklm

(p0dWa厂Unk;em  ZeWykOnaWCa  p厂zekaza十门lezbQdne  lnfO厂maCje  (ad厂eS

lnte厂ne仁OWy£¬daneWydaj建Ce9O  u厂z肆dU1Ub0厂9a口U£¬dOk十adnedane  厂efe厂enCyjne

dOkUme门仁aCjD  Um0iHWlaj砷Ce  lnS仁ytUCjlzamaWlaj吗Cej1Ub  pOdmlOt0WI

zamaWlaj研Cem U屯QCzynn0兰后;W  Lazle  pOt厂zeby  muSl仁emU屯0Wa厂zyszy迁

0dpOWled臼lazgOda  臼a  uzyskanle仁akle9OdOS屯傅pU)£¬1ub
b)n0jp6老nlejOd  dnla   I8  pa乏dzle厂nlka20I8  L  (W  za1einO5Cl0dWd厂OZenla

W  danym  krajua亢ykU十u59  ust£¬5akapltdrugldy@ek屯yWy2014/24/UE)£¬
lnS仁ytUCjazamaWlaj建Ca   1Ub  p0dmlO迂zamaWlaj建CyjUip0sladaOdpOWlednl建

dOkUmentaCjQ·
Wyk0臼aWCa0曰Cja1nleWy厂aZaZ9OdQ  na屯o£¬aby  lnsty仁uCjazamaWlaj建Ca

1Ubp0dmlO仕zamaWlaj建CyOk厂ei1OneW  CzQ兰Cl1uzyska十(-a)(@O)d0s仁Qpd0

dOkument6W  pO仁Wle厂dzaj建cyChlnf0厂maCje£¬kt6厂ez0sta十冲p厂Zeds仁aWIO广eW

Cz守兰Cl旧 l1V  口lnlejSzeg0¡¹edno川te90eU厂Opejskle9OdokumenlUZam6Wlenla  门a

p0电厂zebyp0s屯QpOWa门leO  udzle1enlezam6Wlenlaok厂e兰1One9oW  CzQ兰C;L

Da仁a£¬m lejsCOWO56O厂az一jeieHjest仁0Wyma9ane  1ub  kOnleCzne一pOdpls(-y扣

d亏走a

帕ie卜Ce

pOdpis
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Nrpostep0Wan;a:zp2/2020/pN/Wp
za饵Czniknr5  do  S1Wz一 Wz6r0兰W旧dCzenia

o  przyna1einoic;1ub  braku  przyna1e2n挺c;dO  grupVkap;ta十oWej

NazWa  zam6Wienia:KOmplekS0wa  dO针awa  energH  elekt叩Cznejp门ezokres  工2  m;es埠Cv

o舌w¡¸adCZen¡¸a  o  p其二Vna1einO6c¡¸do  tejSamejg广upv  kaplta十owe工

/b广aku  p其二Vna1ein0巳C¡¸dO  tej5amejg曰upV  kap¡¸tafowej宇

NazWa  WvkOnaWCy

AdreSWykonaWCv

zg0dn;e   z   a冲·24   uSt·II   uStaWV   z   dn;a   29   StyCzn;a   2004   roku  一  praW0   zam6W;eH   pUb杆cznyCh   (t叮
Dz·U·z20I9  pOz£¬I843  ze  zm ·)

工OiWiadCzamv£¬  乏e    razem    z    nastePu@aCvm¡¸  WvkonawCam¡¸£¬  kt6且v   计oivli    ofe滞v   W    niniejSzVm
postepoWan;u   na1eivmy   dO   tejSamejgrupY   kap;ta十oWejW   rOzum ien;u   uStaWV   z   dn;a   I6   1utego
2007  r·o  Ochr0nie  kOnkurencj;;kOnSument6W  (t·j·Dz·U·z20I9  r·pOZ·369·)£¬

2O目w¡¸adCzam比  之e   nie   naleivmv   do   厂ruPv   ka曰叩士丘叶oWe@   z   之adnVm   z   WVkOnaWc6W£¬  kt6rzV   z十ozW
OfeRV  W  przedm iOt0Wym  poSt9poWan;u£¬

podp¡¸5(v扣

£¬n砷厂o侣厂Ze垃ne壬烁0甜/

U甲色4o:W厂比on4甲C反P尼8比饵zuUen@n@ey5z它oi比巾付Czen@e£¬甲 亡它rm@n@e3  廿n@odU竹坤 Z在m泡SzCzen@o  冉包5扣0n@e@n亡e/竹它亡o甲可

Z4m饵甲@卸4CeSo  @nn0广m色甲4  o  比厅6竹可 mO甲何 甲 4斤·86  甘技色 5  叩岳臼0甘甲 Pzp·W/色真真丘zfoZ0n@em  o了甲@odCZ8n@o£¬W厂比On色WC4

mOie冉厂ZedS亩饵甲@fdO甲0H弗 Z8po甲@镶沼色n@色厅@竹n厂m  WY比on饵WC镶n@ep广0甲04Z4doZ0女橙C0再@色比on比叩/P竹克广甲PoS亩e厂o甲何n@4
o竹甘目@e1en旺 茗何m6甲晤n坤·

印NazWaWVk0naWcyAdreSWvk0naWCV

工

2

3

Mle¡¹sCOW0蜕ldata

plecz扛WVkonawCy

OSObvupOWaznlOned0p0dplSanlanlnle]Sze¡¹ofe时vWlmlenluWvk0naWCy
NazWISk0llm噎pOdpl50S0bv

工

2·



NrpostepOwan;a:zp2/2020/pN/Wp

za饵czn;knr6dOs1Wz一1stOtnepOstanoW;eniaumoWV

NazWazam6W;enia:Komp1eksowadoStawaener扣 elektWCznejp巾ezokres工2  m;eS啤Cv

zAMAW1川冉Cv:
M ;ejSk;eW0dOC吗g;;OCzvszCza1niaSp·z0·O
86-300Grudz吗dz£¬u1·M ;Ck;eWiCza28/30

1SToTNE  pOSTANOW1EN1A  UMoWv

zamaW;a月CV   dOpuSzCza    zaStoS0Wan;e   受andardowego   wzoru    umowV   kOmpleksowejna   dOStaw9

idVSt叮buC脾 energiielekt叮CznejStoSowanego   p且ezWvkonawce£¬pOd   Warunkiem£¬ie   zaW;era   on
p0niiSze  pOStan0Wie用a:

工przedm;0tem     UmOWV    je5t    k0m p1ekSoWa     doStaWa    energ;i    e1ekt叩Cznej£¬  0bejm 叫号Ca    Sprzeda之
ener纠   e1ekt叩Cznej     0raz     6W;adCzen;e      uS怕8     dVSt叩buCj;     ener纠   e1ekt叩cznej     do     0biekt6W
na1e孕CvCh     do     M ;ejSk;ch     W0doc曳86W     i     OCzvSzCza1ni     Sp·   z     o·O·   z     S;edz;b弓   W  Grud曰qdzu£¬
WSkazanyCh   W   5zCZe8包0Wym    Op;Sie    przedm;otu    zam6W;enia£¬StanoW吗cVm    za饲Cznik    nr    I    do

s1WZ·

2Sp门edaiener睡 e1ekt□Cznej0raz舌WiadCzenie   usfug  dvSt叩bUcvjnVCh   0dbVWa   S啤 na   WarunkaCh
okre白OnvCh   przep;Sam;u5taWV  zdnia   I0  kW;etn;a   I997   r·praWO  energetvczne   (t·j·Dz·U·z2020
L£¬  pOz·833)    ;    KOdekSu    CvW;1negO    Oraz    zgodnie    zob0W曳zu月CVm ;rozpOrz弓dzen;am ido    Ww·

UStaW扎 zaSadam;Okre引OnVm iW  konCeSjaCh£¬nin;ejSzVm i;StotnVmip0StanOW;en;am iumOWv£¬

3p门eW;dvWane     zuWC;e     energii     e1ektrvCznej     zamaWia甩CegO     W    0kreS;e     od     01·01·202I     r·   dO

31·12·202Ir·WvnOS磋 b9dz;eOk·丁5丁6000  kWh·

WVkonaWCV    n;e     przVs怕g叫弓  W    StOSunku    d0    zamaW;a用cegO    rOszczenia    W    przypadku    zu绊c;a

m n;ejSzejn;ip0danaWielko艇 ener纠·

4W丫火onaWCa   oiW;adCza£¬之e   pOS;ada   aktua1ne    konceSje   Wvdane    przez   prezeSa    Urz号du    Regulac们
Energetvk订0  kt6印Chm0WaW  a戌·32uStaWypraWO  energetVCzne£¬na:

a)    prOWadzen;edz;a十a1nO兰cigo5pOdarczejW  ZakreSieObrOtUene昭咀 e1ekt叮Cznq£¬
b)proWadzen;e       dz;a十a1nO巳ci      goSp0darCzej       W      zakreSie       przeSv七u       lub       dvSt叩bu叩

e1ekt印Cznej·

ene厂目1

W         rz        adkU          d        W    k0naWCa     nle     ·eSt    W十aiCICle1em     SleCl         rzeS   干OWe"     1ub    d    Str    buc    "ne

z0bOW;zan      ·eSt      Osiada6oboW;zu"C     Co  na"m n;e"W  OkreS;eod  0l·01·202Ir·do  31丑2·202I厂
enera1n           umOW           O       亏Wladczenle       u甜u           d    str    buc    "n    ch       ener    叮    e1ekt      Czne"       zaWa时

z0    eratOrem   S   Stem u   D    St      buC    ·ne    o     0SD       kt6r    m   na   terenie      m in      Grudzidz0raZ      m in
m iaSt0  Grudz;dz"estENERGA 一 0pERATORS·A·zSiedzib      W  Gda尚Sku

mWvkonaWCa    zObOW吗Zuje   S嚏  dO   Sprzeda叩  0raz   przeSV棒nia    ener纠  e1ekt叩cznej£¬zWanejda1ej
"energ咀叩£¬dO   ob;ekt6W   zamaW;a坦cego£¬o   kt6叮Ch   mOWa   W   p蛇  1£¬zWanvCh   da1ej"0biektam严£¬
a   ZamaW;a月cV   zOboW吗zuje   s氏  do   0db;0ru   ;term inoWejZap怕tV   na1einosciza   dOStarCzOn亏  d0

ob;ekt6W  energ啤·

St厂Ona工



N¡¸postepOWania:zp2/2O20/pN/Wp

za坷czn;knr6d0SlWz一1St0tnepostanOW;en;aum0WV

6·    zamaW;a月CV06W;adcza£¬之edO  kOrzyStaniaz0b;ekt6W  dvSponujetVtu干am;praWnvm i

7WvkOnaWca      z0bOW吗Zuje     S啤   d0     d0Starczania      energi;      d0      inSta1acj;      e1ekt叩cznej     Ob;ekt6W

Okre引OnVchzgodniezpunktem  1·

8charakte叩stV炳    e1ektr0energetyCzn亏    obiek艳W£¬    m ;ejSCa       dOStarczan;a       i       pom iaru      energll£¬
parametrV    teChn;Czne    przv询czy£¬  W;e1k0蜕  m0Cy    umoWnej£¬grup9    p门V询Czen;OW弓  Oraz    grup9
tarv倚W亏0kre引a"CharaktervSWkae1ektrOenergetvCzna  Obiek挺W"£¬zaWa时aW  za垣czn;ku   n¡¸IdO

S1Wz·

9USta1enie     m0cV     bez叫eCznej     i     p1anu     Ogranicze而   pod1ega     Uzg0dn;eniu     m 啤dzv     WvkOnaWCa£¬
aZamaWia月Cym  W  t叩b;ezg0dnvm  zuStaW亏praWO  energetyczneOrazprzep;Sam iWvk0naWCWm;

dOtejustaWV·

T0Str0ny  ustala膊£¬ie  W  przvpadku  WproWadzenia   przezRad9   M ;n;st尚W  0gran;CZe奇 W  dOStarczan;u
;pob0rze   energ比 zamaW;a用Cv  jeStObOW吗zany   do   d0Sto5OWan;a   maksyma1negO   pobOru   m0CV
id0bOWeg0    pOboru    energ仟  d0    p1anu    OgraniCze九  stOsoWnie    d0    kOm un;kat6W    radioWyCh    1ub
indvW;dua1neg0   zaW;ad0m;en;a·Za   eWentua1n;e   Wvnik十e   z   teg0   tvtu十u   SzkodV   WykonaWCa    n;e
p0nOS;OdpoW;edZ;a1nO舌C;·Maksyma1ne   0graniCzen;a   W   pobOrze   moCV   nie   przekrOczq   Wa时OiCi
m0Cv   bezp;ecZnej(Okre臼OnejW  "charakte叩StVce   e1ektrOenergetvcznej0b;ekt6W")£¬niezb9dnej

£¬              ·     ·                     ·   £¬      ·        ·                  £¬            ·d1abezpieczen针Wam lenla£¬praC0WnlkoW  flrmvl0ChronvSrOdoWISka·

上1·    ZamaW;a月cv        za1icza         S埠     d0        grupy         przv询Czen;OWej         okre舌10nej
elek甘0energetvCznejObiekt6W"£¬

W        £¬£¬charakte叩SWCe

工2
RO扣Czen;a   za   医W;adCz0ne   uS拍gidvSt叩buCj;;Sprzeda叩 energ;ie1ekt叩Cznej0dbywa亡  b9d亏  S啤

W   m ;eS啤cznyCh   okreSaCh   r0川CZenioWvch£¬za   Sprzeda之ener睡 e1ektWcznejWed佃g  cen   ;StaWek
Op桔tOkre引OnVch  W  OferCie  WvkOnaWCv£¬za   uS何89   dvSt厂ybuCj;z8Odnie   zaktua1n亏 obOW咀zu膊c丑
Ta叮慷    OperatOra       SVStem u       DvSt叩buCvjnegO       d1a       uS抽g       dySt印bucj;       energ;i       e1ekt叩Cznej
zatWierdzOnej    przez    prezeSa    Urz足dU    Regu1acjiEnergetvkid1a    okre引onejd1a    grupV   ta叮fOWej£¬
WSkazanej     W  "Charakte叩Stvce     e1ektr0energeWCznej     ObiektdW"£¬   z     uWzg垮dn;eniem      rabat6W

0kre臼0nychW  0ferCieWykonaWcy·

上3zm ianV   cen    ;op怕t   w   丁a叫fie    0kre引a用cejcenv    5przedaiv    ene侣H    e1ektWcznej    WprOWadzOne
W    t叩b;e     okre引0nVm     przeZ     uStaW句   praWo     energetVCzne     W    trakc;e     OboW吗zyWania     umoWv
W   SpraW;e   zam6W;enia   pub1iCznegO   pOzOSta用  bezWp十vWU   d1a   zamaWia弗CegO·W   rO川czen;aCh
pOm嚏dzyStrOnam i0bOW咀zu蝇 Cenyenerg;ie1ekt叩CznejWSkazaneW  0ferC;eWyk0naWCy·

I4W     prZypadku     StW;erdzenia     b垮d6W    W     p0miarze     1ub     odCzvcie     WSkaza竹   uk十adu     pom iar0W0@
ro川CzenioWego   1ub   p准v   braku   mo川wo6CiodCz叭u   zHCznika   kontrolne色o£¬kt6re   SpoWOd0W刮v
zan;ien;e   1ub  zaWyienie  faktvCzn;e   pObranejener即 e1ekt叩CznejzamaW;a月cv   iWvkonaWCajeSt
Ob0W咀zanv/upraWn;ony    dO    uregu10Wania/zWrOtu    na1ein0sc;za    energ啤  e1ekt叮czn碎  ;uSfug句
przesV枪W碎   na      podStaW;e     ;1o兰Ci     ener纠   e1ekt叩Cznej     WvznaCzOnej     Wed怕g     WSkaza品   uk十adu
pom ;aroWo叩o川Czen;0WegO     rezerWOweg0     扣cznika     k0ntrO1nego)     1ub     Wed袖g     Wsp包czVnnika
k0rekc刀negO     W捧sC;WegO     d1a     stWierdzoneg0     u5zkodzenia£¬   a1bO     na     pOd5taW;e     叩osC;     ener纠
praWid十OWO      WVkazanej      W  p0przednim      1ub      naSt亏pnvm      0kreSie      ro川Czeni0WVm ·   NatOm ;aSt
W     przypadku     ;nnvCh     b垮d6W     (CenV£¬   StaWki     Op桔t£¬   m noina     ;tp·)     一   na     p0dstaW;e    W;e1ko兰c;

Strona2



NrpostepOWan;a:zp2/2020/pN/Wp

za慷czn;kn厂6dOS1Wz一lSt0tnepOStanoW;en;aumoWV

0bOW;qzu且苟cVCh      Str0nv      umoWy·   ¡¹e之eH     WW·   b十句dv     SpoWOd0WaN      zaW平二en;e      1ub     zan泛en;e
na1ein0兰它;za    dOStarczOn亏  ene厂吕啤  e1ektrVCzn碎  WvkOnaWca   jeSt    OboW曳zanV    d0kona6    korekW
uprzedn;O   WvStaW;0nvch   faktur·pfatnOiC;b9d亏  dok0nane    n;e    的乏n;ejn臣  W   2T    dn;u   0d    datv

0土厂已平man;afaktu叩·

I5Str0nV   dokonu甩  p怡tnO阳  prze1eWem£¬na    rachunek   bank0Wy   W;dn;e月cV   W   WVkaz;e   informaCj;

o  p0datn;kaChVATW  dn;urea匝oWaniap怕tn0iC;·

I6s足厂onv   okre引aj弓  之e   term inem   Spetn;enia   巳W;adczen;a   jeStdz;e品

WvkOnaWCv·

工7

uznan;a    raChunku    bank0WegO

0   zm;anach   W   b门m ;eniu   kOnt   bankOWvCh   1ub   danVCh   adreS0WVCh   str0nv   poW;nnV   Wzajem nie
poW;adam ;a亡   S啤£¬    p0d      叩gOrem      ponieS;en;a      k0Szt6W      zWiqzanVch      z      m叫nVm ;      OperaCjam ;

bankoWvm;£¬

工8·     StrOnvzOb0W吗Zu月 S嚏 dO

回

2l

3)

4)

5)

uivtkOWan;a5       咐0毛持 Obiekt6W     W     SpOS6b      n;e      pOW0du用Cy      utrudn;e奇   W     praW;d十oWVm
·               ·     ·    ·funkC¡¹On0WanlusleCl;

p0W;e广an;a   bud0WV   1ub  dOk0nvWan;a   zmian   w  ;nSta1aCj;e1ekt叩CZnej0SOb0m   pOS;ada月cym

OdpOW;edn;e  uprawn;enia;kWa1;fikacje;
n;ezW十0Cznego      Wzajem negO      ;nfOrmOWan;a      s啤   O      zauWaiOnyCh      Wadach      1ub      u丈erkaCh
W  uk十adz;e     pom ;arOWO-rO川CZen;oWVm     0raz     ;nnVCh     Ok01;CznO兰C;aCh     ma月Cych     WpfvW     na
r0川czen;azaenerg埠 1ubo  n;eW怕iC;Wychjejparame甘aCh;
Wzajem nego    przekaZvWan;a    SOb;e   danvCh   ;;nfOrmaCj;n;ezb叟dnvch   do    prOWadzen;a    ruChu
·                     ¡§   ·    ·lekSp10ataC¡¹lsleC叮

utrzvmvWania                    ""                  ""       ;n或a1aCji       e1ektrvCznej       W      stan;e       technicznvm       zgOdnym
zdokumentaCj咕 0razzWymaganiam ;Okre引0nym;W  0d啤bnVChprzep;Sach·

I9·      zamaw;a甩cyzOb0w吗zujeS啤 d0

明  p0bieraniamoCVienergi;zg0dniez0b0W吗zu膊Cym ;przep;Sam iiWarunkam ;umOWH
2)term ;noWego      regU10Wan;a       na1e之n0sCi      Za      energ嚏   oraz      ;nnVCh      na1e之nosc;      zW埠zanvCh

zdoStarCzan;em  tejenerg山 W  tVm  reaHzOWaniem  uS十ug;p2esV桔niatejenergH·

20WvkOnaWCa      zoboW吗zuje      S啤    p0W;adOm记   zamaW;a月ceg0      0      d0k十adnVCh      dataCh       (dniaCh
i      80d团nach)      p1an0Wanvch      przerW      W      d0Starczan;u      energ比    WVn;ka械CvCh      z      kOnieCznosc;
p门epr0Wadzenia    term ;nOWVch    przeg问d6W   ikOnSerWa叼;urzqdze而  e1ektrOenergetVcznvCh£¬n;e

p货niejn眨 na5dn;p门edterm ;nem  przerWv·

2工Wvk0naWca      zOb0W咀zuje      S啤   do      bezzW枪CZnej      1;kW;dacj;      przerW      w      dOStarczen;u      ener纠

e1ektWcznej·

22W   przypadku   n;edotrzvman;a   Standard6W  Okre目onvch   obOW咀zU月cvm ;p佬ep;Sami£¬WvkonaWCa
zoboW;好anvjeStdO  Udz;e1en;aupuSt6W  W  WvSOko至Ciokre引0nvchW Ta叮f;e·

St厂ona3



NrpostepoWan;a:Zp2/2020/pN/Wp

za询czn;knr6dOS1Wz一lSt0tnep0stan0W;en;aumoWv

23·    StrOny        uSta1a月£¬     ie        rOzp0Cz9c;e        Sp门edaiy       energi;        e1ekt叩Cznej        i        蜂W;adczen;e        uSfug

dvstWbUcvjnvCh  naSt律p;oddn;a01·01·2021r·

24·     UmOWazaWartazOStaje  naczaSoznaczonyod01·01·202工r·d0  31·12·202王r·

25W    razie    zaiStn;enia    ;StOtnejzm iany   oko1;CznOsCip0WOdu拽cej£¬ze    WVk0nan;e    umoWV    n;e    le叩
W     intereS;e      pub1icznym£¬   Czego      n;e      mo之na      b咐O      przeWidzie6     W     chW十   zaWarCia      um0WV£¬
zamaW;a月cV      m0乏e      OdStqp;d      0d      um0WV      W      term ;nie      30      dn;      od      pOWz吗C;a      W;adomosC;
0    pOWV之SzvCh    Ok01;czno岛;aCh·W   takim    prZvpadku   WVkonaWCa    mOie   i号da6   jedVn;e   zap桔tv   z

tvtu十uWvk0naniacz句iC;UmoWV·

26W  zakreSie   n;euregu10Wanym   n;niejSz吗 umoW亏 ma用 zaSt0SOWanie   p巾epiSv   K0deksu   CVW;1nego£¬
uStaWy   praWo   energetVczne£¬uStaWv   praWO   zam6Wie凸  pub1;cznVCh    Oraz   ;nne   przep;Sv   ma月Ce
zW;azekzprzedm ;otem  zam6W;enia·

27EWentua1ne    spraWV    spOrne    Wvnika土弓ce    z    tresCi     um0Wv    strony    r0zStrZyga6    bQd亏  w    drodze
negocjacji£¬   a     W     przVpadku     n;emO之no舌C;     pOr0zumien;a     poddaWa迁   b句d聋   pOd     r0zStrzVgn埠C;e
Wta兰C;WegO  m ie胯coW0  dla引ed团bVZamaW;a土苟cego  S亏dupOWSzeChnego·

28Z    zastRe之en;em    pkt    工7    Wsze1k;e    Zm;anV    umOWV    mog9    b平丘  d0k0nyWane    W    zgOdz;e    z    s1Wz
;WVmaga士弓zaChoWaniafOrmypisem nejp0d  尸平g0rem  n;eWa之nO斥c八
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