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;elektr0energe卸CznvChbezOgraniCze品lubodpoWiedn;e£¬kt6rezOsta卸 WVdanenapOdStaW;e
wcze舌niejObOW吁宅zu丑亏CvChp厂茗ep;S6W;

DO总WiadCzenie:CO  najm niej51atdoiWiadczeniazaWOdOWegO  山czoneoddniauzySkania
upraWnieh)jako  pr0jektantw/w  Spe臼alnO母Ci£¬

"一Z/O叩O忆肘Zen砷m  M@ni5护0肋We5卸龟H ROZ壤O尸 ZUn胎 29女W硅俯佑 2O丑9/£¬W 印何W尼
p尼厂9Oto讹0加0乙WOdOW呵O曰O  W尸女On厂won@o5omOdz@e@n厂C片扣础胡 酪C竹n@CZn尸C片
W 肋U曰OW币CtW尼 @DZ£¬U·Z2O丑9/£¬pOZ·8331i此 O仲OW而HoUgCe@m  Up何Wn尼n而 仍UdOW胎ne£¬
ktd/eZO5抽伊 Wy由ne何 pOd5铀押尼 WCZ拷加印 o肋OW吗ZuyqCyChp厅epi5弓W·

W    p门vpadku    WVkonaWc6w   wSp创n;e    ubie吕a甩CyCh   S啤  o    udzielen;e    2am6W;en¡¸a£¬warunki
okreslonew  pktIwinienSpe十nia亡Co  najm nie川edenz呵ChWyk0naWC6W£¬

1·Z8Odnie   z   甘e兰c丑  9    I3    uSt·

zam6WieniaWykonawc6w:
1)         w    畦OSunku    do    蛇6rvch

WVkOnawc6w£¬kt6口y    p
pOStanOWieniem   S亏du£¬j
majqtkuupadtego£¬

I           吕         "    u                          "j                                                                                                  o

W"           "                                                                                                                    z
o           廿
e"      "                           "e                      "    u"                                "        "            "                 "      "             e

Re

OtW
Og

2ell

ulamln

a戌o    llk

oSzenlu

uktad   nl

zamaWla

ldaC上亏  1ub
upadt0挣Cl

pr2ewld

亏cY   wvk1uczv   z    poSt9p0Wania

kt6叩ch    upad十O琵  og枪Szono£¬
zawa川  ukfad    zatWlerdzonv   pra
je   zaSpoko¡¹enla   wler叩cle竹  prz

udzle1enle

W刃姑klem

womoCnym
z   llkWlda臼9

£©2n;e  Wnie引iwadium  do  up卸Wuterm inu  Skfadan;a  Ofe戌£¬w  tym   r6Wn;e乏na   przed怕iOnY  okres
zW咀zaniaofe戌屯 lubniezg0dzi1iS甲 naprzed十uien;eOkresu2W吗zaniaofe戌牛

£©3

£©4

甘oi叫;      niepraWdz;We      ;nfOrmaCje      ma月Ce      wp坤w      lub      mog啤Ce      m;e6     wp卸W      na      wVnik
prOWadzonego  poSt亏poWania£¬
niewvkaZa忻Spe干n;aniaWa厂unk6W  udzia廿uW  pOSt肆powaniu·

2·Zg

W
U

动

dnie   z枕eeC曳 且 I3   uSt·2   Regulaminu   zpOStgpOWania   O   udzielenie   zam6Wienia   ZamaWia坦cy
kluCZyWVkOnaWC6W:
z    陡6叩mizamaWia甩CV    rOzWi平肘  albO    wvpOwiedziaf    umoW9    w    Sp傅wie    zam6Wienia    1ub
odStqp;十od    umowV   w   SpraW;e   zam6wienia£¬z   pOWodu    okO叮cznoic;£¬za    kt6re   WvkonaWCa
ponoSi0dp0WiedZia1no焚£¬jeie打 rozW□Zanie  albO  WVp0wiedzen¡¸e  umoWy  lub  odStqpien;e  od
Um0WvnaStapif0w  OkreS;e3latprzedWS2c2肆ciem  poStep0wan;a£¬
kt6rzy   po   wyborze    ;ch    ofe戌光  jako   0fe吐V   najk0rZyStniejSzej£¬odm6Wi叮  zaWarCia    umowV   z
zamaWia用叫m£¬jezeliOdmOwa   zaWarcia   umowy  naStqp胎 w   okreS;e   3   旧tprzed   wszcz亏c;em
p0寸卑powania·

o

y

W pr4po订比明 W冰OnoWC6W  WSPdln@e此@印田qC尸Ch  5叩 0  U由伯伯n;e抑m6W尼n而 抑 比oi卸 ZW砰un女6W
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O亿陀巨l0n尹C倚 甲pkL  且@20dp0W而由 比0乏HYZ卸C片 wy女OnoWC6W 5omodZ@eln@e£¬
ZamaWia月cV    dokOna    ocenV    spefniania    warunk6W    udziatu    w    poStepowaniu    i    braku    pOdStaW    dO
WVkluczen;a     z    poStep0Wan;a     na     podStaWie    甘OzonVCh    OsWiadCzeH     i     dokument6W    OpiSanVCh    w

RozdZ;a1eV川£¬wed怕gform u讨 庐p吐旧a/n;eSp色田a"£¬
V旧£¬       WvkazOiw;adCze丘idOkUment6w£¬jak;ema倚 p硅edt0卸任WvkOnaw创

1£¬    W   Celu   potWierdzenia   Spe十niania   Warunk6W   udzia十u   W   pOStgpoWaniu   WvkOnaWCa   do饲Cza£¬do
ofe戊VnaSt9pu月ceo孟Wiadcze嗣aidokumentV

1)         O舌wiadCze用e  o  sp础nian佃 warunk6w  ud扛afu  w  po针9powaniu£¬Sp0rz爷dzone  wed怕gwzOru
StanoW田CegO  zafaCz用k  n¡º2  do  S1Wz  古W  p佬ypoU火U   w尹女OnowC5W  w5p田n尼 田挤叩0嫂C尸C扣 5持
O  u□才e胎n亿 n而@龟5z印oZom6W忆n@0  o登W而dCz印硅 蔡佑由 火oi巾 ZW厂女OnoWC6W 5k佃肘0WC尸C片

O中C/垮 W5P田n叨·

2)          OiwiadCzenie   na   屯emat   wie1kOsCi钾edn;ego   roCznego   zat¡ºud旧en;a£¬SpO口4dzone   Wed十ug

wzoru      丈anow□Cego     za埂Czn¡¸k     n¡º   3     dO      S1WZ     肿   P佬ypod女u      w冰Ono柑C曰W     Wspdln@e
Ub@e9oUQCYC片  豆e    0    U曰zielen亿  n@n@ey5ze9O    抑m5Menio£¬  UOTW而HC托n船m    mo    甲厂女oZoU    5叩

P陀yn可mniey尸目enz币C坷·

3)        WVkaz   打VkonanvCh    USfug    p¡ºojektO押Vch    W    OkreSie    oSta止何Ch    trzeCh    lat    przed    up坤Wem
·        ·            £¬¡¢·           £¬                                    ·十erminu  Sk十adaniaOfe戌£¬aje士e杆0kreSprOwadzenladzla十alnoSCl¡¹estk厂otS2V一 W  卸m  OkreSle£¬

wrazzpodaniem  ichWa广oiCi£¬datwVkOnaniaipodm¡¸Ot6w£¬na  rZeCzkt6rvChte  uS怕giZoSta卸
wVkOnane£¬SpO厂爷dZOnVwed怕g  wzoru   stanoW吗Ceg0  za垮Cznik  n¡º4  do   niniejszejSIWz  wraz
zza垮czeniem   doWod6W  dO卸Cz砷CVch  uSfug  projektowVCh£¬0kreila月CVCh  c2V  uSfug¡¸te  zoSta卸
WVkonane£¬  p佬v    CzVm    dOWOdami£¬  o    kt6叮Ch    mOwa£¬S亏  referen口e    b弓d乏  inne    dokumenW
WyStaW;0ne       p厂ez       pOdm;Ot£¬    na       庄eCz       kt6regO       uStu目    by卸    Wvk0nyWane£¬    a      jeie杆
zuzaSadniOnejprzyczVnv  o   Obie炊vWnVm   charakterze  WvkOnawCa   nie  jeStW  Stan;e   uzyska6

tyChdOkument6W  -osWiadCzenieWykonaW砰;
@e乏e1iwVkaz£¬  o舌WiadCZenia    lub    inne    计o乏One    przez    WykonaWc9    dokumen卸  b句d亏  budzi6
W唾pliWoiCi2amawia甩Cego£¬mo乏e  on  zW而Ciis舌 bezpo针ednio  dO  W怡巳ciwego  pOdm iotu£¬na
rzeCz    kt6rego    doStawY    bv坷  WVkOnane£¬  o    dodatkowe    inf0rma引e    lub    dOkumenty    W   tym
zakreS¡¸e    rW   P厂ZyP0础U    W脓OnoWC心悦  WSp田加e    ubie90WCyC片  5叩  O    UdZielen船  nin@印5托9O
Z0m6W尼n@丐 曰OiW而dCzen船m  moWy女0卸H5坞 p尼yn甸mn;印JedenZn@C押·

4)     W平kaI   oS6b£¬SkierowanyCh    przez   WykonaWc亏  do   real吃aCjini巾ejszego   zam6Wien;a£¬Wraz
z      ;nforma叨am¡¸    na      temat      iCh       kWal币ka引i       zaWodOwvCh£¬    upraWnie九    doiWiadczen;a
;WykSzta十Cenia    niezb9dnyCh    dO   Wykonania    zam6Wienia£¬a   tak乏e    zakreSu    wVkonVWanvCh
przeznie  CzVnnOiciorazinf0rma臼弓 O  pOdStaWie  dySpOnOWania卸mioSobami£¬SporZ亏dzonV
wedtug  wzOru   StanoW田Cego   za埂Cz田k  nr5   do   SlWZ  TW  p尼叩0□女u   WY女OnoWC弓W   W甲dlnie
Ubie90拇C厂C片 5埠 O   UdZ@elen尼 n而厅印曳狂9O  盈m弓w尼n@0   OCenion咒 D号dz尼 @C片 按CZn厂 pOten叮付
女0什OWyO厂旺 垮?失 火甲0肝万输锄ei□oiw面HC死而曰·

2·   W    Ce1u    Wvkazania    braku    podStaW    dO    WVk帕czenia    z    p0StepOwan恰  O    ud2ielenie    zam6Wienia
WvkonawCado饵cza£¬dO  ofe戌VnaSt9pu甩CeosWiadczen;aidOkumentH
田    oiwiadCIenie  o   b¡ºaku   p0dStaw  do  Wk1UCzenia£¬Sporz亏dzone  wed怕g  wzoru   stanOw咀Cego

za坷Czn;k   n¡º6  do   SIWZ  TW  P/zypod女叮  W厂女O用0押恍W   W甲田n@e   此@e90抑C尹由 5叩 O   UdZ;e@en尼
加加锄死的o    叩用6咐船n@丐  O蜀田而dCze币e    5k佑由  女oZ卸  Z    W尹女0noWC5W   5k佃doyqC尹C肋  o夹/te

甲sp田nq7·

刁  A陡ua1nV   odpiS   z   w仁至c;wegO   rejeStru   lub   z   Centralnejewiden印  iinformaCj;o   dz;atalnosc;
goSpodarCzej£¬je乏eliodrebne  przepiSYWVmaga用 Wpisudo  rejeStru  lub  ewidenC@;£¬WyStaWionV
nie     wCzeiniej     nii     6     m ieS啤cV     przed     up蛔em     土erminu     Sk十adania     Ofe叶   [W     P厅月po曰女扛
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W厂比OnoWC竹W    WSp田n砷  Ub膝9叼9C厂C倚  5埠  O    U已刁ielen砷
5k佃曰0女oid尹ZW尸女onoWC6w 5肘od卸9C尸C片O甲0/亡字Wsp田n

3·OsW;adc2eniaWVkonawc6W  naleW  z十o叩6w  O叮gina1e·

4·   pOzoStafedOkumen卸 naleiVz十Oi轩 w  O叮目nale1ubkOpiipoi

pr2ezWYkonaWce·

5·W      przVpadku      Wvk0nawC6W      WSp引nie      ubiega月cyCh      S峰
dOkument6w

W

udZielen;e      zam6W;enia£¬    kopie
dOtVCz且cVCh   odpOwlednlO   WykonaW叩 S律 po6WiadCzane   za   zgodno台亡 Zo叩gina十em

przeztegOWVkonaWce·

6·  DokumentySporz爷dzonew 用zVkuob砰m  Sk十adaneS吗Wrazzt佃maCzeniem  na膊zvkpolski·
1X·Wvmaganiado呵Cz弓Cewad币m

1·    WVkonaWcazobowiqzanyjeStzabeZp;eCz廿乞sW亏ofe戌号Wadium  W  kWoCie:3键0£¬00  pLN  (SfoWnie
z砧tych曲rzv卸S吗Ce00/I00)·Wad;um  muSiObejmowa正Ca卸 OkreSzW吗zaniaOfe戌q·

n@n尼挎ze9o    zom6Wieni0£¬  曰O女ument

iadcZOnejzaZgodno焚 zo叮g;natem

2·   FormaWadium
甜      Wadium  moieb帐 wn¡¸esionew  na畦亏pu月CVChformach

刃  pien卑dzu£¬
用  gwaranUaChbankoWVch£¬
C@    gWarancjaCh  ubezp;eCzenioWVch·

£©2

纠

习

习

习

W   przVpadku   Sk十adania   pr2eZWYkOnaWC亏 Wadium   W  fOrm ;e  gWaran目i£¬gWaran引a   poWinna
b时 SporZ砷dzonazgOdniezobow吗zu甩Cym  praWem  iwinnazaw;era亡naSt亏pu曳ceelementV:
刃     nazw亏   da月cego      zleCenie      (WVkonawCy)£¬   benefi引enta      gwaranCji      (zamaw¡¸a月Ce8O)£¬

gWaranta       (banku       lub      inSt叭uCj;       ubezpieczen;0Wej      udzie1a柯cVCh      gWaranc肘    oraz

wSkazanieichSiedzib£¬
£¬      ·       ·                  £¬£¬       £¬                 £¬              ·                              ·OkreSlenlewlerz叭elnoScl£¬ktoramabYczabezpleC2ona3WaranC栈£¬

kwote吕Warancji£¬
terminwainosc¡¸gwaran引i£¬
zobOW咀zanie   gWaranta   dO:"zapfaCenia   kWo卸 gwaran引ina   pierwSze   p;sem ne   玛danie

·                   ·      ·             £¬   ·             ·       ·£¬                                      £¬            ·benefiC¡¹enta       zawle厂a月Ce      oSWladc2enle£¬    lz       WykonaWCa      t门CI       Wadlum       na       r2eCz

benef;CjentaW  zW曳zkuz:
Odmow亏pOdpiSaniaumOwyw  wYznaczonYm  term;n;e£¬nawarunkaCh  Okre兰lonvch

W  oferCie£¬1ub

刀

nlewnleSI
zaiStnieni

p吐Ypadku
n;e   计o之讨
udzia艳
w  poSt亏po

gwarancjaWinna

e                                                   ¡£
e                      "                     "          ¡£

m

nlem  Wvmagane
m  0kOllcznO舌Cl£¬O
gdV   WYkOnawCa
dokument6W   lub

wanlualbo  pefnO
b时 nieodwota1na

oZabezpieCzenianale之叭egOWVkonan;aumow扎 lub
艳叩Ch  mowaw  5  I7  uSt·IIpkt·I  Re8u1am inu£¬q·w

W   odpOwiedzina   Wezwanie   do   uzupe廿nienia   ofe戌力
osWiadCze卜  potwierdza用cvch    Spe十n;an;e   warunk6W

OCni巴W£¬
ibezWarunkoWa·

3·  MieJSCeiSpOS6bwn;eS;eniawadium
1)        Wadium      WnoszOne     w      p;en埠d2u      naleiy     Wp怡c;6     prze1ewem      na      naSt甸pu用Cv      raChunek

zamaw;a弗cegO:
Nazwa正amaw;a胰Cego:                   M;ejSkieWOdoC丑giiOCzvSzczalniaSp·z·O·O£¬
Ad¡ºeS:                                                                         ul·M;ckieWicza28/30£¬86-30OGrudz咀dz
N¡ºkOnla:                                                                91II60220200O000006088461I
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NaprzeleWienale叮 umieic旺 numerpoStepoWan;aorazdOpiSae£¬£¬wad;um  pRetarg0We"·

ZaleCaS啤£¬abvwrazzofe戌弓计OZ时 kop啤 pOtWierdzeniaprzeleWu·

团     Wadium   wnOSzOne   W   innVCh£¬dOpuSzCzonvCh   przezzamaWia月cegO  fOrmaCh   nale叮 才O叩也W
kaSie    zamaw;a甩cego    (czynna    W    pon;edz;a十k;iCzWa广kiW    godz·  od    8:00    do    I2:00)£¬  przv
p口ekazaniu   dokumentu   oSOba   gO   Sktada用Ca   otrzyma   odpOW;ednie   po也川erdzen;e·W   tak;m
pr2vpadku    zaleca    Si龟  abV    Wraz    z    ofe时亏  zfoi时  kop甲  dokumentu    Wadialnego    (gWaran叨a
bank0Wa/ubezp;eCZenioWa)·    DopuSzCza       S啤    计Oien;e      ory田nafu       dokumentu       Wadialnego
抽Waran目a   bankoWa/ubezpieczen;0wa)bezpo针edniO   W   oferc;e     一 W   SpoS6b   币et叩a1e   I   n咀
zw呵zanv(np·w  Oddz;elnejkOperC;elubfoliOWej"kOszu1Ce")·

4·丁erm;nwnieS;en¡¸awadium
Wadium   naleiy  Wnie琵 przed   up坪Wem  terminu   Sk廿adan;a  ofe戌£¬przv  Czym   wnieSienie  wad;um  W
pien田dzu     za     pOmoc且  przelewu     bankowego    zamawia坦砰  b亏dzie     uwaZ甜  za     SkuteCzne    tylko
W6WCzaS£¬gdv    kwOta    wadium    Wp坪nie    na    raChunek    zamaWia曳Cego    przed    up坤wem    term inu
Skfadania   ofe戌£¬W  wVm ienionVm   przvpadku   dO垮Czenie   do   ofe戌y   kOp¡¸¡¸pOtw;erdZenia   przeleWu
jeSt     Warunkiem      poi哥danVm£¬   ale     nieWVstarcza甩cVm     dO     StWierdzenia      przez     ZamaW;a甩cego
term;nOwegOWn;eS;eniaWadium  przezWVkOnaWCe·

5·  zwrOtWadium
zamaWia用CVzW尚CiWadium :
1)WVkonaWC0m£¬    kt6叮Ch      ofeHv      nie      zOSta坤   WVbrane£¬    niezw抢Cznie      po      WVbO庄e      ofe叶V

najkorzyStniejszej    lub    unieWainieniu     poStepoWania£¬  z    ZaStrze乏eniem     9    I7    uSt·   II    pkt·   I

Regulaminu£¬
2)WykOnaWcV£¬kt6regO   Ofe戌a   zOStafa   Wybrana£¬zamaw;a甩cV   ZW而C;Wad而m    n;ezW抢Czn;e   p0

zaWarciuumowVOrazWnieSieniu2abezpieczeniana1ei惟e8OWykonaniaumoW扎
3)    niezw姑Cznie  naWniOSekWVkOnaWCy£¬kt6叩 wVCofaf0fe已9  przed   up坪wem  terminu   Sk廿adania

ofe叶£¬
4)wnieSione   W   pien吗dzu£¬Wraz   z   OdSetkamiWynika月CYmiz   umoWV   rachunku    bankoWegO£¬na

kt6rym   bv抢 ono   przeChowYwane£¬pom n;eJSzOne   o   koSzty  prOwadzenia   rachunku   bankowe3O
Oraz      proWiqi      bankOWej      za      pr2eleW      p¡¸en嚏dzV      na      raChunek     bankoWV     WSkazanV      przez

WVkOnawC亏·
6·   Utratawad;um

zamaWia且Cvzatr2Vm出eWad;um  Wrazzodsetkam i£¬je乏e干
1)WVkonaWca   W   odpOWiedz;na   Wezwanie   dO   uzupe千nienia   ofe庄扎  nie   计O乏叫 dOkument台w   lub

oiw;adCze孟     potWierdza膊CVch        Spe十nian;e        warunk6w        udzia廿u        W        postepOwan;u        alb0

pe十nomocni巳w£¬
2)     WvkOnaWCa£¬走6regOofe戌azOsta十aWvbrana:
刃  0dm6w;廿    podp;Sania       umOWv      w       Spraw;e       Sektorowe8o       zam6Wienia       p0dprOgoWegO

w  wVznaczonVm  terminie£¬naWarunkaChOkre至1onVChW  ofercie£¬
·         ·£¬                                           ·           ·            ·                             ·锄  nlewnlOStwvmagane8ozabezpleCzenlanalez惟egoWVk0nanlaumoWv·

X·          zabezpieCzenie  吞a1ei叭e侍o  W接o且an毛 umoW

1·WVSokO琵 zabezpieCzen;ana1ei叭egoWvkonaniaumoWV

zamawia坦Cvi弓daOdWVbranegoWykonaWcVWn¡¸e目en;anajp6乏niejW  dniuzaWarciaumowV£¬
zabezp;eCzen;analei叭egoWyk0naniaumOwVW  wySokosCL工0%  cenVCa十kOwitejpOdanejw
ofe厂cie·

2·  FOrmazabezpieCzen;anale乏叭egoWVk0naniaum0WV
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T)     zabezpieczenie       na1ei叭egO      wvkonania       umO蝉    m0ie      b时   Wn0Sz0ne      wed十u母   WVboru

WvkonaWCVW jednejlubW  k;lkunaStepu旦cVchfOrmaCh:

一     pien咀dzu£¬
一     gWarancjaChbankoWVch£¬
一     gWaran口aChubezpiec2eniowVCh·

3·   ZabezpieCzenieWn0SzOneW  pien丑dzuWinno  b艇 Wn;eSi0neW  pLN·

4·   ZabezpieCzen;e   wnoSzone    w    pien曳dzu    WVkonaWCa   Wp怡Ciprze1eWem    na    raChunek    bankOWV

zamaWia用CegOwskazanVw  ROzdzialeXlllpkt·3niniejSzejcz9iciSIW2£¬
5·   ¡¹e乏eH   zabezpieCzenie   zOStanie   Wn;eS;one   w   pien咀dzu£¬ZamaW;a甩CV   b锌dz;e  je   przeChOWvWafna

OproCentoWanvm      raChunku      bankoWVm ·   2amaWia月Cy      zW而Ci      zabezpieCzenie      wnieSiOne      W
pien吗dzu     z     OdSetkami     Wvnika旦cym;     z     umOVVy     rachunku     bankoWego£¬   na     陆6rVm     b训o    On0
przechOWvwane£¬pomniejSzone   0   koS友  prOWadzenia   tego   raChunku    0raz   prOWi祖  bankoWejza

pr2e1eW  pien喂d叩 narachunekbankoWVWVkonaWCy·

£¬    ·              ·           ·         ·    £¬                         ·                 ¡§     ·6·   二ezeHzabeZpleCZenleWnleSIOnoW  pOStaclgWa厂anc1l士O·

刀     StoSujeS啤 do  niegoodpOWiedni0  pOStanoWieniaRozdz;a十uXllpkt·2£¬2£¬
刁     WVmagaS嚏 abv:
一     z   tre巳CidOkumentu   wVnika十O£¬ze   jeSt   bezwarunkoWe£¬nieOdWo树ne£¬p怕tne   na   pierwSze£¬

piSemne    码danie    w   term inie    工4    dniod    dnia    0trzvmania    WezWania    podpisane8o    przez
zamaWia坦CegozgodniezeSpoSObem  reprezenta叩£¬

一      gWaran引a   bankoWa   mus;b轩 WyStaWiona   p压ez   bank   ma坦cV   siedzib9   w   RzeczVpoSpO竹ej
PolSk;ejlub   przez   bank   zagraniczny   Za   pO针edni己Wem   banku   kOreSpOndenta   zSiedzib弓 W

RzeCzVpoSpo旧ejpo1skiej·
7·  W     pr2Vpadku     WnieSienia     zabezpieCzenia     nale之叭e8O     WVk0nania     umOWY    w    fOrmie     innej     ni乏

p;en吗dz£¬    WVkonaWca       zObow吗zanV      jeSt      przed廿o叩亡   Zamawia且cem u:       projekt      dokumentu
gWaranc棚nego£¬naCo  najmn;ejs;edem  dniprzeddniem  zaWarc;aum0Wy·

8·W  trakCie  rea旧a引iumOWyWVkOnawCa  moie  dOkona迁zmianyf0rmVzabezpieczenia  najedn号lub

ki1kaform£¬o  kt6叩ChmOwaW  pkt·2丑·

9·  zwrotzabezpieczeniana1ei叭egoWVkOnaniaumowV

T)     zamaW;a坦cv  zW咱c;70  %  zabezpieCzen;aW  terminie  30  dniod  dnia  WVk0nania   zam6W;enia   i
uZnania  przezZamaWia用cegO  zanale叩Ciewvkonane£¬q·Od  uprawOm0CnieniaS嚏 po2wolenia

nabudowe·

刁   zamawia膊CVpOzoStaWinazabezpieczenie  roSzczeHzt叭u佃 啤kojm izaWadVkw0teWVnOSzRc弓

30% WVsoko亏cizabezpieCzen南·

3)      Kw0慷£¬O   kt6rejmoWa   w   pkt·   poWviejz0Stanie   2w咱cona   WVkonawcV   nie   p6乏niejn泛 W   工5

dniupo  up坪WieOkreSugWaran胡·

X1£¬  K巾e叶aoCenvofe时 叩Ch  拍aCzenie

l·zamawia月CV    oCeni    ;    por6Wna    jedvnie    te    ofe广v£¬  kt6re    zoStan爷  计oione    przez    WykonawC6W
n;eWVk1uCzonvch   przez   Zamawia甩Ceg0   z   n;niejSzegO   poSt9poWania   Oraz   nie   zOStan砷  Od门ucone

przez2amaw;a坦cego·

2·    Do0CenVOfertzamaWia用CVzaStOSowa坷edno  kr叭erium :Cenaofe啤一WagaIO0%·

prz旧gto  punktoWY  SpOS6b  OcenYOfe戌 肛0O%  士 I00  p燎D·MakSVma1nai1o焚 punkt6W£¬jak;em0Ze
otrzvma乞  ofeHa   wVnOS¡¸I0O£¬研e戌a   otrzYma   za0krqg1on亏  do   dW6ch   m;ejSC   po   p口eCinku    ilo好

punkt6w  wVnika月CaZdz;a廿ania:
p手   叟   ·100

C百
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9HZ@巴
甘O焚 punkt6W jakieotrzymaOfe竹a

-najn;之SzaCenaspo针6dWSzVStkiChnieOdrzucOnvchOle戌

cenabadanejOfe戌V
3£¬zamawia月CV    udz¡¸el;niniejSzego    zam6wien;a    temu    WY火OnaWcy£¬  kt6叩  uzySka    najWViSz弓  叩o托

punkt6w·

4£¬@e乏e打  ZamaWia用Cv    nie    moie    dokona亡  Wvboru    Ofe广y   najkOr绊StniejSzejze   wzg垮du    na   定o£¬ie
z掩之one   Ofe时v   uzVSka卸 tak碎  Sam丑  杆czbQ   punkt6W£¬ZamaWia月叫  wezWie   WvkOnaWc6W£¬kt6r砰
甘oiVIReofe戌V£¬do  吐oien;aW  termin;eokre引0nVm  pRezZamaW;a膊Cegoofe戌 d0datkoWVCh·

5·WYkonawCV£¬Sk十ada月COfe戌Y  dodatkoWe£¬nie  mOg爷zaOferowa亡cen  WViSzyCh   n;之za0feroWane  W

艺O之onVChofe戌aCh£¬
6·zamaw;a月刊  uniewain;pOstepOWanie   o    udz;elenie   zam6Wienia£¬je之elizOStan弓  计0乏one    ofer呵

dodatkoweOtak;ejSamejcenie·

孔  Je乏eli       zoStanie      才oi0na       Ofe戌a£¬    kt6rej      wvb6r      proWadzitbV      do       obow吗zku       podatkoWego
ZamaW;a用CegO  袭Odnie  zp门episamio  pOdatku  Od  主OWar6W  ;uS十ug  (VA引 W  zakreSie  dotycz弓cym
WewnqtrzwSp包notOwe售o   nabVCia   屯owar6w£¬zamaw;a摄叫 w   ce1u   OCenv  takiejOfer呵 dOl;czV   do
przedStawiOnejw   niejCeny   podatek   od   towardW   iuSfug   (VA引£¬kt6叮 m;a十bv   ob0W吗zek  Wp怡C呛

zgOdniezoboW□zu用cvmipr2epiSam ;·

M¡¸ejSCe  ite¡ºmi吞Sk干adan1aofe砖x叩·

0fe戌v    na1e砰  计o叩乞  w    siedzibi
M;Ck¡¸ew¡¸Cza    28/3o£¬W   sekretaria
8odI·   工o:o0·   GodzinV    pracv    Sek
wvj姑图em  dn飞W田tec2nvch)·

x旧·M;e卜Ceite¡ºm而 otwa¡ºC;aofe时

e                           "a                                                                                                                          l

t                           "                                              m
zamawl

cle   (lp氏
砷tarlatu

月Cego£¬
ro)£¬w
od    7

w    G巾dz吨dzu
nlep厂ze虹aCza1ny

O    d0    15O0    (od

(86-300    Grudz
termlnle   do

ponledZla十ku

亏dz)    p向v    田·

24·键卫02o¡º·
dO    p;羊ku£¬  za

0tWarCie    Ofe己  naSt亏pi    W     siedzib;e    zamaW;a月Cego    w    Grudz吗dzu     (86-300     Grudz吗dz)     przV
u1·MickieWiCza28/30£¬W  sa1ik0nferen叫jnej£¬W  dniu24·的卫o20¡º·ogodI·10臣5·

·                               ·          ·     ·                                £¬X1V·       oSobv  up¡ºawn1onedo  po¡ºOzum@ewan1as啤 秋蜗叮konawCam1

l·  W  SprawaChdoWCz爷CvChprOCedu畔 przetargowejnalezypOrozumiewa6s啤 z

@A8n;eSzka   Oika£¬屯el·+48   5645O   49   26£¬W   gOdz·8:00   一  I4:00   od   poniedzia干ku   do   p田tku£¬za

Wvjqtkiem  dniew咀teCznYCh£¬

2·  W  spraWaChzw曳zanvChzprzedm;otem  zam6Wienianale2VkontaktOWa亡S峪 z

·MarCinchrzanOWski£¬tel·(56)450496l£¬lub694410435£¬W  godz·8:00一 I4:00od  pon;edzia十ku

dO  p□tku£¬zaWyjqtk;em  dn;iw曳teCznVch·
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