
Sieć Badawcza ŁUKAS1EWICZ — Instytut
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Naz%y:I (flrni;i) oraz adres z:IIllawi;Il:Iceu

Sieć Hzlziwczzi tikasiewicz Instyiut Wlókiennzctwa

ni. Orzezińska 15
103 1 OtII_ „Iska

Itl. :0126 I—o3— łoi

taks. (I 42 67”?-26 38

kc:on: 000050239

\„Al 131 Pl 7:!4—00—06ą4

(icdzny pracy: od pniiicdzi:ilku do puku. od 730 do ISSO.

I. InIoi-niacje oóIne

I. W pOsIcpOw;IlHu O tidzielcine lifl(\Yici)ia kOIrlilflikiicjI l)liC(IYV ZailhLWiiiiacyll]

Wykonziwciuni odbywa sic ekkironicznie przy użyciu rnini”oriz,Iu !iitps:hiuiiuprtzdwzji.oypl/ ePUAPu

Izt(ps:Yepti;ipgopłLwjisptirtaI pod adresem skrzynki: /IW—Lodz!Skrytkał .51

2. Wc wzefk icj korcpoidcnct iwzi,inc / Ii Illcszyrn nistcpc,w;inlcrn Zaimiwizii cy I Wykonawcy posIuuizć

sic nlillIereIn tndtiszenii (1 II) 1(11) li) pOsItJ)OWziiliIh oraz OzniczclilcllI P(l5iCł)OWiillit przez

!zilIIwizifziccŁzl: KI1ZP—2 ki—3 L I.

3. Wykonawca zanlierzziiocy wziz,ć udzial w postepowaniu O udzielenie ziniL,wieniii publicznego, musi

posiadzie konto na ePUAI”. Wykonawca posiadazicy konto na eI”UAP na dosiciu do tbrmubirzy: zlożenia,

zilliany, wyco[aiiia oferty lub wniosku oraz do formularza (10 komunikacji.

4. Wyiiizimnizi techniczne i onsinizacyjime wyylziiiiii i odbierania dokuinermiów elektronicznych.

elektronicznych kopii dokumnentow i owizmdczeń ol-a/ in ormacj przekzizywzumych przy ich uzyciu opisane

zostały w i(egulaiuitmie korzystania z minił”ortziłu oraz. Reg.tmlamnimue eł”UAI”.

5. Maks malmy rozmiar plibow przesyłanych za posrcdiiic(wem (ledyk(iwailecłi Iormularzy dc?: zhycni;m.

ifl)himly, \\„yccIl:iflit oicrty lut) Wmlii)Skti Oraz do ki „niurmikacji ynosi I 50 MIL

Ci. Zz” (lak prekzizamiia otcdy, wnioskow, 1iwiadoniicil, dokuitientow elektronicznych, otwizidczeij hum

ełekimnicznych kopii dokumentow lub ogwiadczeń oraz imityclt inhrunzucji przyjmuje sic dale ich

rzekaz:uuiz iw tł”UAI

7. Idciiltikziiimr ptiicptlww”zi klucz pUbliczny dla cImnco postepowinil cm ud/icR”iie 2iiiii(flVIeIiII (I0itI)!ic zi

(Iii LS(ii” muaM?ch/Ntkyio;mirn um nmzrim)”oruiltj or:uz „N SIW!.

. [)okumenmy elektroniczne. owuadczen izu lub elektroniczne kopie dokumentów lub oswi:udczen składane są

przez Wykonawce za porednictwem Formularza tło komunikacji ako zalaczuiki. Zzuunawiajacy doptiszcza

rowow/ moi] iwosu sk Lidzmn ia dok1imeImtc,Ą elekt romczn cli. o,ayizidczez, lub elcktroiuicziiyct, kopi

ctokumimentow lub oswiadczcmm za poimmoca pocn ciekiromucimiem. II_adres ciiiaij: z,nlowieiiiasz iw.łodz.pl

Sposób sptirzadiciuzzt dokuinemmmow elektronicznych, oswiziclczeń lub elektronicznych kopii dokuuizcntó lut)

c,świzudczeii musi być zocill) Z wymzwaniami okre1o mymi w roz.porzadzeniu Prezeszl Rady M in str0w z dnia

27 czerwca 2017 r. W spuiwie użycia rodkciw komunikacji ekklrci;icz”ici W poste]Jowuniu cm udzielenie

zzuizmówicnii publiczneo oraz udoiepniziziizi i przechowywania di.kumentow elektronicznych Oli!::

„(Cp(ntOiLCnhll Ah,zisn, Rć,:mjojn dniu 26 lipcu 20/6 i mi z/nulek :0±0/on” iJOkIłll,t”!It(l%t”, /ćMuJż QIĆYCO

(Uluć .:iz:::izii/ajućm” Od miiiko,iuiiti 1i”/10m6”pc)mIin:i:1 o „„chhl,;, :innoiś”i1”niu.

0, kztzdonmzomtci 3Łii %t” llinueisze Sl\kZ jest mnowi o opzilueiiitmlirndpisnnui ilokuineulti owizudczetiizu

l\\ualiljko\mzniymlm ) d!)iseIli elektrouiciizyin. Z:inuij\yi,,iacy \y\iilztez, uby k\y:[lihkou”ziuy 1 dzs elekiroiic,uy

wystawiolmy hiyl zez dostawce km4:iłznkowziulej uuszun zatulania. tmedącegcm podimmiomezn %wizmckzzzcymu ustuzi

certylzkaey; ne — podpis elektroniczny, spelu iajace wymogu bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia S

września 1016 r. im usli,ach z:iut:ohia orzuć, ideniyiikzuci elekurouicnwj (I)z. U. z 2016 r. poz. l57 ze ilu.).

0. Zziuiiawizuzzic \y?nacz,u niisk”litujicc iisuuby do kiizt.uk:u z \\ \komi%ycai:u:: „zizii!t”:ui Nlzuiaou”z.im,: l”iomrumw—.Lc

\„liehał l.Uezjko\yki cu)a:l: zzmOiuyzt:Iuu:euI\yliKlz.pi



II. Tryb „icłzieieiii;, /ahIIowieIIIa.

NIiUtlszl pOSLt powine prowadzoiic C”L W [Jebie priCtiIIJ flICOhIfllC/t)I1CL) Iii )Odl3\Yie art .3”) nasi.
us(iwy z dnia „? stycznia 2004 r. I”R[wo Zaniówicit Iubliczityeli zwaiw dalej ..titaw,t P/l” oraz
\Ę yk(iitil\yczycIl \yydinych na jej podstiwic

2. \Ą „ikrcsic Hic[IreIlIU\YilIyn1 I1IIiIUSfli S1iecylikieji tstotit\”eii \Vaniitku\y /;Lnlo\yicula. 7.\yana
‚„SI\ /„ łi5iOS0\\StIitu illiąja przcjus\ Llsi:J”yy l”ZF.

3 Yariosci z;iiunuseniI przelraczt rn\yiio\yarlosei k\yoI\ okiesloiui \V izepsiteli wykonawczych wydaiiycli
IW i0(ISt,I\VIC aii I I Ust. N UStt\yy I”!!”

II. Opis przedmiotu zaiin.wieiii:i.

Pizedninteni zallióWI(”IUi (st (IOSLtWit tiien”ii ckklrycznwj Io obiektów Sieci fladawczejWKASI I WICZ Instytutu Włók lennictwa w I_ulu polo{)uych:
• prz.y ul Itrzezińskiuj l/3 oIitz prYS LII. fluezińskiej 5/15
• pIYY tu. Gdańsk ej IN

I.!. Dostawa enertii elektrycznej do z;ukladu iry tul. Hrzczińskicj l/3 oraz przy ni. Brzczińskiej 5/15

Nazwa i adres liroty:

Sieć Bad:,wcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Włókiennictwa, 92-103 Łódź, ni. lirzezitiska 5/15, m.
Widzew
b. Opis punktu poboru: Sinej a ;uboneuicka ur I 3266
c. Adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, ni ma):
92—1(13 Łódź. ni. lrzrzińska l/3. gm. Widzew
LI. IIOC LIIIIOWIHI 950 k%y
c. Faryfli B22
L Nu ni ter liczni ka: 00489570
g. ()IWLIir 8ysicnnt l)ysirybucyjnitun:
l”C F ł)ystry biucja S.A. Oddzial Łódź—Miasto
li. Nazwa (IotycłIczasnwcw) Sprzedawcy:
ElFk1ł(A S.A.. 01—230 Warszawa, ni. Skierniewicka IM
I. \iimui aktualnie obowiazujacrj umowy:
KFIYP 237—04/1”)— nutowa ha (iostarc,:iuiie eiierii ełcktryczncj

Data z.IwiIrcIa Orał. okres wyjmwtedzciiia dL)tyCłiczash)Wel [mułowy: Dala zawarcia IIIHOW7” —
i9.03.20l9 r., umowa na czas okre.4lony 0(1 O I.04.2019 r. — 31.12.2019 r. Obowiąziuj4ca
uniowa sprzeda) eneriii elekineznej nie lyYfliaĘ;I wy powiedzenia.

L Nuntiuc ewidencyjny I”I”I .: 00006933340%
I. Uklad pomiarowy:

Układ pomiarowy pośredni wYposażonY W czlcrOkw:dr;IniO%yy licznik typu Al 500, 3x58 00V,
l0iiA. kl. 0.5. licznik k,iu,trniny typu USD0. 3x55i00\, 1(6)4. ki. I. ih%tuc WA(O 837—
200,001/ho. IIiLidCIi ( S J ( ;l”RS I hisic SKA I AR.
Układ pomiarowy zain\lalowany W tboiieiichmej stacji W tablicy pomiarowe o wyotiaraib 800x600lim, wykonanc W II kaste ouliionnL)sci — irzystisiwanej dn plnnihow:mnia.
l”uckładnikt prtdtnye iI”U60.ł3. 405 .4. Jthp lOWpN SN ID YA. k!. 0.5 155.

(„rzeklaślitiki miapieciowc LM/24-l. 15000: „ /100: „ VV, ki. 0,5,8 5 \ A.

I”isniiozuwaite zuzyce energii w rulujicIt oiiiciwy—4.640 MWłi.
ii/y czyni

2020 r. - 2 200 MWII w tym:

— szczytowa 650 MWb,
- pozaszczytowa 1 550 MWII

2021 r-2340 MWIL „y tym:
- szczytowa 750 MWII,
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— nitaszezyl I)Wt I („90 NIW Ii

lu_ „lll%l\Yl:l).lC, .tI;UłaIl\ jest dI, III grupy I)r/Yt!C/e11ii%eJ

II. I”ijnki t)tt)iolti el fliZy”JOSOWII)y Ł10 ;„:1.ltIy „i”I”A.

1.2 I)os(awa enerii clektryczitej do zakladn przy ni. Cda”iskiej I IN

W Nazwa i adres Lrniy:

Sieć I idaweza IW KAS I F W (CZ — I nsly(ut W(ńkieii ii ictw a, 92—l OJ Łódź. tj L Hrzyzińsha 5/15.

ni. Witlze ii

Ii. Opis ptiaLIn poboru: Stacja ahoneticka ni 53258

C. Adres punkiu sibotu (nhiujco\ość, alka. aultier lokalu. uhiflt):

90—520 J ódź. ok Gd;jńsk, I 18, gui. Polesie

tj. Moc tIITIOWIIW 230 kW

C. Grupa taryfowa: B22

E Numer I 1C/))! kit: 01380728—2019

g. Operator Systemu I)ystrybueynego:

uci: l)y(rybucja S.A. ()ddzial ł.ódź—N1iato

li. Nazwa dt)Iyehc/asoweLn Sprzedawcy:

FLEKTRA S.A., 01—230 Warszawa, ni. Skierniewicka I DA

L Numer akIu;tlnie obowiazujacej wnowy:

KP//i” 237—04/19— uwiiw:t lut tIosiarczanie energii elek(rycziwj

j . Dali zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowe1 umowy: Data zawarcia iioiowy —

19.03.2019 r., iirnon;t na ctis okn4Iony od l)Ł04.2019 r. —31.122019 r. Ohowiazllj;!ea

tiulowa sprzetlaży energii elektrycznej nie wymaga wpowiedzenia.

k. Numer ewidencyjny PPl.: 000057292207

I. ULI;td pomiarowy:

UL Itd puiili:trowy i)()SretIt)i wyposa)otiy W C/ItI kwadrantowy I eziuk typu Al 500, ix5 I 00\

lt()A, LI. 0,5, bczuik koinroliiy IyIIU A1350, 3N58, 100V. (NA, kl. 05. listwe \k AGO 847—

296 o01;WL niodeni ( SMGPRS Iśasic bKAI.AR.

Ijkaid Ii<))) wr(ly\ 7lIflSl;tiO%aiIy lI)OJltIItkit1 stac! 1115 2) W 1:11)11eV ponhuiln)wtj O wyiuiiaraeli

800x600 nim. wykt,li:nicl W Ii kl:iie ()el)roltlit)sCi przysiosowInej dl) pI(iiiibOW:lfliii

„rzekladijiki prądowe MZ 24, I05 A. J11,, l000J1,ą, S. IQ V;\. LI. 0,5 ISS.

Pr,tkl:idniki napicticiwe yRQ2n!Si. 15000: :100: VV, ki. 02.8 0 yA.

Ul. I”ro!MiO/ouane zti1yeie enerz”,l W niuiacli uinow: 720 MWIi,

pI;”y czytti:

2(120 i.

— ciieri;i szczytowa 100 MWb,

pozaszczytowa 250 MWII.

2021 r.

— energia szczytowa 101) MWIi,

— pozaszczytowa 250 MWh.

H. Z;łln:tk i:I:!CY itl iezlin” Ct1 do I 11 gnipy prlyl;iczeliiolVej.

o. Punkt Ixil):oru es: plY\sllsoU mv tio z:Iil(fl TI”.\.

2. Kud („IV era,” Nomenklatura Vi stiiilct> Słownika /aInoWie!i: 0)390QQ9—J iitr_a:L dektryczna, cieplna

SIOTICU lISI :IdnIwl

3. /alTt iaaUy nie dopuszcza lTl0/I]wOSCi skladania (>ICh e/CeiuwłycIi.

4 j:unawciiaey [lIC doj)IIstCZ;t” ))O7l”WOCl skLtlLlhhIi OILrl flal ĘInIO)Ą)cII.

5. L:tniaw iaiauy nie przewiduje możi iWh”ci udieIetue z:unt”w:ei. o ki Orycil T)itifl ! Wat. (i” Ust. I pkt 7

ustawy
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iY. I4YIII)I1 %%ykflhlahIia tafllówiefli:,.

Zaiiiiwiajiicy WyillILi realizacji zanu,wieitia W tenitinie od 01.01.2020 r. (1(131.12.2021 I.

V. Warunki tidzialu w postepow,iniu.

I. ( ) tidzklcnie zanlówienht ulowi uhIeić sic Wykonawcy. którzy:
I nie jl(ldIe ala wykluczeniu

2) peli iąja warunki i działu w postt 0WaiI in dotyczice:

a) kouipctettcji lub UlaWt1iCi% do i Owa(l/CtltI% c>kreloncj dzi talnoci zawodowej, o Ile Wyniki to „.
od rębnycl przep sów

Wykonawca spełni warunek, czcij wykaże, ze pcisi;idit aktualna (171cl) skl:td:tnni okn koncesje na
1}n”wadzenle dzial;tlnosci :o\pod;wczcj \y zakresie obrotu Lneielit ukkWyeziiii. wydani pizuz
Prezesa Urzedu Reguhiep Lneretyk

h) sytuacji ekonomicznej lub Iniansowej
Lainawiajicy nie si:iwii warunku w tym zakresie
e) zdolnoici technicznej lub zawodowcy

Wykonawca speiui warunek eźel wykazc, że w okresie ostitniub trzech lat przed upływem
terminu skIidaiiiit okn, a jcIi ok ej prowadzenia dziiilalnoici jest krótszy— w tym okresie. wykonal ta
W przypadku swtiidczeń okresowych lub cigIych również wykonywanych) należycie co najniniej dwie
dostawy energii elektrycznej o wartokci 500 UboGO zł brutto kazda.

(J )o jjit lic nia ni! Pl. N ii ar(c).yc / tizA cCc nit / it J1 M (tlili) Ihk li /Q:c lig c/t na pt U;lic id: „lit” p „li Um lici
o cnn! zA 6; nd:iuln Ii pos/cyc J lic IW U. Ul PiCi ilzc/ li” Um dwcwh un ;i c iż lv; I 1IN. Zm zmUli/ci/ac: 111:1/m IŁ

spś dni A zus pnhbkolś”an3” /n:e: NUIcIJOIII” BtitM Polski Jutu ll.Ct7t”CIcl pcis/c”policnzwi.

2. 7iiu;iwiajacy może, na kazdyni etapie pos(cpnW:tui:i, uznać, że \k ykouawca nie po wda \yyiIlianycli
zc1tilnoci, cieli ztariintzow;tii W /ilsi dhlw techuiczin ch ul) iiwodowych Wyk iiiucy W WiiC
przedsiewzieent ospodarczc W ykonawc ui(lż\ illitu ilegiii\ wfl\ wplyw na rei lizac c janion jena.
\Yykoitawc:, inoze w celu pt;iwici”dzs nit spelni:tiiiit warunkow. O których ulowa W rozdz. V. I 2 h—tj
niniejszej SIWY W stosownych sytuacjach oraz w odn esiemu do kouikretuiewi zamówienia, lub jego czeci,
poleg;iu 1:1 zdoltiosciacl; iechnic”nycli lub niwnd”wyeh lub syttIauii litiulsilwej lub ckononiicziict iniiyu!i
oodiniignw. lic/ależ nic od charakleni priwncct) „acnicyuh to / lim stosunkow prawnych.

1. Zztmawiaj;tcy jedniiczesnie in brmuje. iz stosowna sytu;icja o której mowa w rozdz. V
-. ) tticiiejszj SIWY

U yst:ipt wylaeziiie w przypadku kiedy
1) Wykonawca, który polesi na zdolnosciich lub sytuacji innych podmioow udowodni Zauittwiaj;cemu.

że realizujac zaolowieulie. bcdzie (IYsllonOwil nicibednyiiti zasctbaini tych podinotciw, w
słcicL”oluos( i przctiitawi:ijac z.ohc,wiazaiiic tych podiniotow do oddania mu do dyspozycji
niezbcdnycii zasohow na potrzeby realizacji Jamo\kicnia.

2) /.amawi;i jacy oceni, czy udosiepniinc wykonawcy przez. mile podmioty zdolnosci techniczne łub
zawodowe lub ich sytuacja inansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez \Yykon:twcC
spelnala waruutkow udzialu w postcpowaniu oi;tz zbaWi, czy nie zachodni wobec tego
pcidnnotu podstawy wykluczenia. o których mowa w in. 24 ust. I pkt 13—22 art. 24 ut. S pkt t
ustawy

3) \k tKIttte,itii:ti (kl wi”iigkow dci\c;ic\ci wykzt;cIccnii. kwalitkacji zn\odowycl% lub doswiadczcni,i.
Wykonawcy mogi polegic na ;clcilitciści.iclt muiycli podmiotów, jeli podituoty te zrcilizuja roboty
budowlane bib usltigi, do realizacji których te zdolnosci sa wyilimtgaule.

5. \Yykonawcy lloe:i wpólnie ubiegać sic O odzie lenie zamcIwenic. W taki ifl przyoatlkti ux koniu cy
ustanawiaja pelnoinocnika dci rcprczcntciwania ich w postcpowaulu (I ud,ilcmiie zainuwicnia tlnu
reprc/eultowa!i:i W pwicpowautiu I niwacja nitowy w riw:e !a:liuwenia ptiblczncso. l”cinonweitctwo
lJd rygoreili nieważnosL i W postaci elektronicznej, opOi/twe kwaitikowanym podpisem elektronicznym
należy dolączyć (In otcny. ?aInawiajicy doptiszcza zlożenie elektronicznej kopii pełiioiitnciictwic
poswadezoiiej jr/cz itcuitriuszi kwalihkowinyin poclpscin cektrnitk-,iynt. l)ukunicnt (bch dokuciienty)
zawerij:icy ustitlowienie pclnoimcnika iilLbl zosiac „lozoity wraz z ntcrt:i W oddzielnym pIku. w postaci
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tlcktroiiicziit ipaiit)ntJ k\yaIiI5ko\cailya iuilpiseiii „lck(iotiit:n\iii, 1 liitcpilit \\iaz z plikami

l;lnhI\yimcymUi olerąc „ki)Il1J1rtt)Wany III) jLliflC10 1,Fkmt „ttcliiwtjmii Z!I”).

6. W iry1tmdku \Vykori;twcimw wspoliiie ubiwiimiimuyelt sic o ud zielenie z;tmówieiima, warunki okrtslonc \y

ozdzialc. I. 2) lit. c milsi spcliiiac co i imnici eden Wykimlt:l\%cim iatinidiieltiie lub WSJyscV Wykonawcy

ii.

mi. Wy kl uczenie Wy koi,:, w”cy u mi pcl(lst:i wie mirt. 21 ust. 5 ust:t wy 1Z1”.

Z:miiiawimijimcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na p dsawic art. 24 ust. 5 pkt X ut:mw PZl”.

VI. %Vyk;tz ś,świ:iclczei, lub dokumeii(ow, piitwierdzaj:tcyeh spelui:iiiie w :irunków udziału W Ju)s(ypIlwnhuiu

oraz brak IuodsI:nu wykłucienimi.

I)o otell)” k;iztly Wykonmiwc:m mu”.i doLiczyć aktualne nn dzie( sklad:inia olrt oswiadczcnic w tórinie

etinoliterLo curopejkicto dokumentu fltmoWicntn (J I DZ) SpOr7i(l7OlWt.0 wcdltiii wzoni st:tnd:irdoweo

tm,runu):irzmi ok,t”lone o rozporzmilzciiieiu %y)k n:nyczyn Koiiii”.1i ltiroptjktt;. znkicsit w”skaztnyni %y

SIWZ (Zalm,cznik nr 2). Inkirmiucje zawarte w w.w dokumencie hĘdmu SŁiliowic WsItlilie polwieidzenuc, ze

wykolun\yca nie podlctit wykluczeniu (uni/ spelnia warunki udziału w postcpOwaiiiu. lntiukcj:t wypełni miii

dokumtntu „mi dum. %ie ni liOiiit lii \t\ „ njilt” i „„t” [„I I 0(1 II „di hut

w\pcuimuia—.i! 1)/—l Il).jiul. Ilektroniczite utarzedzic do wypciiumcmimi .11 DZ jeid do”lcpne pud utirescit,:

Iii Utttin”1iicuieiuawulmitmmtmłilut:uh:itJt”juti lIci limie j”I

I )/._i m±e7y,zlpżyc w Ju1stuci _eckru uuicznej_jpairzi”uucj_ kw:ułuIk _w:uuuym!un!.l_dpiseuuu_ cIcktromuicłlnp
(/11”).

2. W przypadku wiioliiceo uhicem:mit sic tu ztiuuowicnie 17cl Wykouitwciw_ J ŁUZ sk tuJa każdy z

wykou:mwcuw wspólnie nb iega icych się c zaniowicnie. Na czy je przesltc zi4odnic Z ziisadaiuii okicslonyiu i

W pkt I . Oświadczenia te mają potwierdzić spelnian je warunków udzialu w postcpow:lummu, brak podstaw

wykluczenia w zakresie. w kmuun”rn kmzdy t wykoruiwcow wykazuje spelnitnie wmrnnkow udzitiu

W PuSttlM)W1n11L brak podsiaw w yklucz.ciuta.

3. Wykonawca, kloty zIrnierza powucrzyc wykorutuic c,cści z:tnuowucul ii pohyykontwcoiuu, W celu wykazania

braku isłi cna wobec nich podstaw wyk Iucztnia z udziału w postcpowan in składa J I )Z.

4. Wykoiuawc;i, klór) puwoluje sic mit znsoby innych pwlnuiotow, w cclii wykazania braku sinieni;1 wobec

nich podstaw w kl nczeiiii oraz spełmietui;t — w zakre ic, W aki in powoluje ie na cłu zasoby — w ;imunkow

tidzialu poslcpoi4;iaii skłiWi Ji DZ clii k;ideeo Z i\ch pocimumlulow.

5. Oswiailczcnm;u podmmiiotow” skladmijacycli Oleck \yspulutiC. podwykomuiwcow oraz pO(inhiOi”)w

utlostcllniajtcych potencjał skhudane hlrumularzu ii t)Z pow inny lnice (ornie dokumentu elektroniczimeco.

jiodpisaneeii kwalmikuwamuytn lmcpisciii clckiro:iiczmuyiiu lize/ każdcso z uc]i. mi ];blcpriie n:iłcAjc ULu

plukanum sLmiiow jacyulu oRiit skouuuprcsować dn jedneLsu pliku archiwum (ZIP).

6. Zmmnawiaacy doptuszcza n;istcpujacy bruno przesyłanych danych: .pdt, .doc, .docx., .r(fxps. .odt

7. Wykonawca wypelnia JI IV, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystć Z iiarzcdzia I SPD (Serwis

iIiulC1l;Wuiac\ W\”pClliCilW I pomuwulc \y3”kOrJsla,nc I U”l) doslcpny nit stronic

luttps:/ cccuirup;tyu!t1u1l c%pd”ilicmlan pI) lub innych ilcistcpnych ii.wtedii lub tipowianiowaluma. kuorc

tinuizImU i;tii wypcln;cuic ił ii/ m ulwoizcciie dokuuumtniu clcktrmmucznceo, W I(IYfl J WW. iu)fl)buioU przy

czym zaleca sic stosowanie formatu .pdf. Zaleci się siosowanie narzedzia I

8. Jednolity dokument pr?yeolOWan\ wsiepnie przez Zmiintwntjaceco dii przedmiotoweeo poslcpowmiiuia (w

ImuiuulmItic. xiiii — (10 z:uiniportowanii U sc:Wiie I rI SI”I)) ca dostcpny na siroitie interuictowcl

Z:nn;iwimaceeo w miejscu zamieszczenia ninicjszc SIWZ.

9. Za m:iwimij:in informuje, że Instrukcja wypełniania .111)1 jest dostpu:i na stronie U rzędn Z:tmńwień

I”uhlicznycli pod linkiem: liIlps://uww.uip.n pll d:llalas%etsćpdl fik/OO15/32lI5/ln%trukcja

W iielitiiiui:i—.II.I)/— l:SI”lLdf

10. !„mluumw maj:ucy przed udzieleniem z:mi”iow enia. WetU JC Uykonuwcc, kim mieco oknu zo\liLi naiwy/ci

mccnion,i, dci zjiiżeuui,i W wyziiicztumiyuii, mee kiot”zynm tui.” 1(1 tltu, Icumnuuuie ;tktualn\clu ni dzie) ziozeuuma

nastepujac) cli osw;adcz.en lub doktunentów:

J ) Aklim:ilna konceiu na prowadzeniu tizialimlności uospodirczui w znkresie obrotu eneisia elektryczna.

wydan;: ii/cz Prezesa rzedmu l(cgtml;icji ucremyku.

2) nloruiumeji J kr;ijc>wcco l(c1tsmri, R;iruueu”o w z;isrc.;e umkrcslon\ ni w un. :4 tusi. J pkt 15 14 i 21 usl:uwy.

wystawionej mmmc wcztsnieJ tui 6 ntmesiecy przed uplywciuu lcrmiuinu skl:glamuma ok”mt.

) z;bwiidc,ei:i;m wkuciweemm naczelnika urzedo skaibnweso pot\yienłza);iceeo, że wLonawc;u nic y;ulec;u z

opimcanucmui poeaikow. wyt;iwiouucco nic wczeii:cj niz 3 unwiace przetł uplyweiui lcruimmmu skadtmmua Olcrt
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LII) iIlIIC”() doki IlIlelitLi 1i twierdzawce”o .LC W yLLIISI\\ca zaWali ImrozilliwcIlic wLiscwynt L))tIl)Cl1l
II)(IiiLkL)Wy)1] W SpI”tt\yie spiat tych nalezności WIdZ Z ewcIituaInyIlIl iidsctkuiit lub grZywIIalIIi, W

s7CZeL()II1OsCi LIZySkaI l)r/e\yi(I1aI1e puiwcIli Z\YOIIIllIIIC, (Riroczellie ILu) rozlożeuiie 18 laty 7IIekTI1
Iłatnosci ltih \y”;IrzyItlllnie W C8ILISCj \yYkOIhIIli,l decy/ji \Y I”,CI\VCLt) LIrSIIIII:

4) „/lI,\yIa(lc7.cIii:l \yłuci\ye IereIiL)flt”l cdncistkj (lrsini.”.acyjncj /dkLI(ILI L11)i!pLcciei% 5poiecziiycli lub Ka\y
RnIniczeŁo 1Il)ełpiecłeu)I;I Sl)nlecZI)CL,() Illit) lillieel) dOkLIllitI1tLI potwIcrdy:ąIceLo. że WykoIsIwca nie
Z.alet”a Z oplac:iniciii Skladek Id ubezpieczeiii:i sIHhleczIle LII) „/di”O\yOtIle, \VysLI\\”It)IIt() i1IL \YCZCSIIIUJ iiii 3
in.esi:Ict przeił tiplywcm lernhjlili sk)Idinu;I ()IerI 11111 liIIlttO Lu)kuillcnIu polwierthijaeLt.o. ze WykIlilawcu
?:u\y;IrI Iol”oztIIIHcI)Ie Z \ylasci\yyIn orc:Iileni \\ r;I\VIC 5)IIi t\”ch Il:tIeyIiosci \nIZ Z c\yeIiIu.IlIIYIl)i (ILIsetkallu
liii, ei7yWIiiI11I, W sZcZeLLńIl)OscJ uzyskał przewidziane pniwtm Z\ytllI)ICI)le, odroczenie IlIb it)Zlt)Zel)Ie 118 niL)”
zaleJych pI;itnusci LII) WslrłyIuanie W CałL)sci wykLinania ticcyzi wla5Ciwei(l tn:SIIILI:
5) L)1I55U Z WIHSCIWeJO rtaeslnI LII) Z („enłuiiiiuj );widiiucji i lIt3flhI.ieJi li )ziiłikio,ci (iuspndirczej. ezeInLlrtIme przcpusy wymacaja wpisu tici rejcsLfll lub ewidencji. w celu poi wicrdzcnia braku podstaw
wykiluczeluliu nu podstawir trI. 24 usLS pkt I ustawy;
0) Wykaz tostaw, 8 W przypadku 8wiadcłen okuesowych lub eiazłych równiez wykonywanych, w okresie
ostatnIch 3 Lii przed uptywcm terminu składania Otell. 1 e)cli okes prowadzenia dzialalnosci jet krótszy
w tynt okresuc, \Yflh/ Z pOLliIZ]Iem iciu WiiI1OCI. przetlmitliti. daL nykonanuu i llLI(lil)1L)to\y_ na rzecz których
dosllnyy zostały wykonane, oraz zahuzenieln dowodow okrcliij;icych czy I L dtisiawy „osL:Il\ wykt”nane lub
sa wykonywane nalcycie, sporzidzouiego zitodnie z zalaczniktcm nr 4 do SIWI.

I)onodanii potwietd-zajacyrni czy dostawy zosśaty wykonane należycie sa:
— relcrenctc badz uiie dokululelity wYstawIone przez podnuot. liii t7eei któreso tlosLtwy były
wykonywane. a w przypadku swiadczeń okresowych lub ciaejyeli są wykoitynalle.
Je,iIi z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym chai;ikłerze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
tiokutnentow, Wyk ItLwca składu tiswtidczenie.

7) dokumentow dotyczacych podmiotu trzecieco. w CCIII wykaznnia braku istnienia wobec nieLo pudstaw
wykluczenia oraz spe In icniiu, w zakresie, w jakim wykonawca powolulu Sic na eio zasoby, wuruiikow
udziału w postcpowiniLi ezeli wykonawca poleca niu zasobtcti podmiotu trzeciecil.

I I . Jeżeli wykonawca ma siedzihe lub miejsce zaunieszkani:L poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
„zanhiLsL tlokunicnLow_ O kttirycli mowa w
1) pkt IQ. 1) skład-i nłorlnae)c z odpowwdliicLo reje\lrLl albo, w przypadku braku lakieco rejesiru, inny
rownoważny dokument wydany przez własciwy orean sadowy lUb idinitustracyjny kraju, w kLer) Ii)
wykonaW ca ma .siedjibe lub miejsce zarn ics;karuia łub miejsce zamieszkania na osoba. której dotyczy
inlormicja albo doknnient_ w zakresie nkreslonym w art. 24 ust. I pkt 13, 14 i 21 l”ZP. wystawiony nie
wc/eslliej nit 6 nhiesiccy przid uiływem termInu składa:na oLn
2) pkt IQ. 2) — IQ. 4) — składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju. w którym Wykonaw ca ma
siecizibe lub nliejsce zInltes2kaluia, ptitwierdzijace odpowiednto. ze:
a) II ie za iea Z oplacaniein podatków. opat. sk ulek ni ubezpieczenie spolccziue lut) zdrowotne albo ze
zawri zumnie z wla.ciwyni Oreitleun W prayk spLIL łych naIe/)IoMi \YIiU/. Z eweIuLuilIIynhi UlLisetkallil
lub rzy\ylIalJ1i, W szczegolnosci uzyskał przewidziane prawem iw olnienie, odroczenie lub rozłożenie iii nuty
zale tych platnosci lub wsirzyi OUIUL W calOcI W\ konania decyzj wlasciwezo oranu. w%staWIoIly ulic
\ycłenicj tlił 3 tnicsieey puzcd ualywenl ternu tui skladan Li ofert

h) nie otwarto ;eio likwidacji ani ue tułoszouio upadlości. wystawiony ue WCZestIiej iuiz 6 nilesiecy przed
Lupływeln ternuinti składania ofert.

12. Jezeli w kraju. w którym Wykonawca una siedzibe lub ntiejscc znnucszkauuiu lub inie;sce iiiiiiics/kjtiii 1111
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sic dokumeniliw, o których mowa w rozdziale VIII, z;istepujc
sic je dokutiieittetn zuwierijacyu1] odpowiednio okwiadczeiiic Wyktiniwcy, Ze wskazaniem osiby al[iti istib
unraWn:oilyeh (II JLIO tepiezetliuci. lub oswj.idcźeiiie ostibs. kLirej di,kuntcat nid dou\ cz\e_ zlt,żiitie przed
notaritiszem lub prze1 Or Weil) sidow”y;it. adtiinistraeyjiiytuu albo oreanein sauiiir,idu zawodowego hub
wispIdIrczegLl wiisetwym ze wąiledu ni siedzibe LII) miejsce z:iinieszkaiiia Wykonawcy lub miejsce
zatluieszkailla tej osoiw. Feruiiiiy okie1lone w rnzdzite VIII stosuje C odpowiediuio.

13. W”kiunawca n]ajacy siedzilie ii terytorium l{Jecłyposoolitel lkiIskte. w odniesiendu do osulw maiace
Illiejsee z;iinteszkanii poza IcryLIlriLtnI IŁzcceypospolLtej Polskiej, której dotyczy dnkuuucitt wskazany w pkt
IQ. 1) składu dokuitient, O któuym mowa w pkt II. I ) w zakresie okrelonyiii w al-t. 24 tust. I pkt 4 I 21.
Jezeli w kraju. w kLon in IIHLsUe zarIiL”sjkaIuia na (Isolli. które dokuuIae:It mial ułotyczye. ue wYdlIe sic
takich dokumentów — zastepuje sc je dokutluctlLeimt iawicnicyn osw”atlezene tej osoby ziuzoln -t przed
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lioIziritI;cin lub przed orejiliciu siitlO\Y\Iii. itl iinhiricypiyiii lIlki 0iL.iIitiii .iIfl0rZ;,ctl iwodowc:o lub

\ LJSCI\\\i)i je Uj”It dii iii miejsce niiiiies,”kiiii,i ej osoby. lentimn nkieloimy W rtl/c/nile

VI. II StoStije SIe ()(II3OW[edl)it).

14. l)oktmmuenly Itib oswiadczciiia (dutyczuce wyktiiiuwcy;wykcinaweów W)stcptwlcycli wspoliiie i innych

podnimuluw. ni których zdoImiociacIi lub syluacji pokgi \yykOiUiWcl 151 za..itlacIi okrelonieh w art 22;

ustawy), skl:iilauc .i W t)i\ iniiIe W poiac (luklllllenttI elekironici”neen lub w elektronieznet kopii

dokuntiitu lub ()S\yiiI(lczeiiia i()S\Ąiitlcjt)Ikj Za „!.OdflOSć 7. ()ryWIltlemu iudpistni kWtIllllk(IWaIlyii).

Zuho\ykiz;mmiie. o któmymu iuo\ya W roydzntle \„.4. I ) iliiICż) /I(W\”Ć \%? oryeinale W postici tloktiiueniti

clektioniczmu kil) \y elcktiOi)ic/Ilij kopii (lOkLiii)Ciitii Ititi O%iadC/C11i1 1)t)Wm;idc/.unej a ziudnoc z

()FI)iiILi11 puilpi—ein kw;ili!ikowan\ U

5. )oktiiuenly sporzadzone w juzyku obcymi iiusia być złozone wiaz z tłuimi;icztnicrii ni jeżyk polski.

Ib. Wykona\kca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia min stronie intermieto\\cj inlormaeji, o której mowa w art.

8(m ust.5 ustawy l”/l. puck;mzc z;imnawiml;mcciiiu oswmadczenme o pr/ymutle/ioc lub braku przyialcżmwci (li)

lej silniej trupy kapitalowej. o klorej milowa wart. 24 ul I pkt 23 ustawy PZl”. Wni ze /lt)żcIl!eiIl

oMyi;idcz.em)ilu, Wykoii;uwc;i noże przedstawić dowody. że lowi łimiia Z mriymn wykonawca nie prowudz;i iIJ

z;,klócenut konktireiwji W p(ISILpOWitI)iLi O L)(IłiCleIiiC ZitIflOWiCflhiI. Ohwiadczeiiic skladane jest w posmuci

ejckt,oi)iczmje opatrz.omitj ks%aliflkt,wanyoi podpisem eickironicznyni

17. W zakresie ue ureStilo%;umuym NIW!. zastosowanie fl)iljii przepisy rozporzadzciiia Ministra Rozwoju z dnia

26 lipca 2016 m. W sprawie rodi;iow uokutuiemiiow, jakich 110/C niWie /dlnawiajiwy od wykonawcy W

postcpowtmniu o udzielenie zamówienia.

IN. Jezeli wyk miawca tuie złoży (hikunmeiiuu, i którym mowa w rc,z.dz. VI. J niniepizc NI Wf owi;ideieó lub

tlokLimumitow po(wicrdz;ij;icych oko muznosci . ° kim mrych lnowi W lit. 25 ut. I tiIawy i”!l”. lub iimych

ciokumentow miiczhecliiyeli do przeprow;mclzcnia )0.sItpOWi(iiit, oswi;idczemmnt lub uokuriieniy sa niekompletne.

z;twienmi; biedy lub budzi wskazane przez Zanuawiajaceso waipliwosci, zitmaWiiij;tcy Wc/wie do cli

zlożeni;i, uzupełnieni;u. poprawieni W terminie przez siebie wskatinytn, chyba że minio ich złożenia oferta

w\ konawcy podlee;tlahy odrzuceniu albo konieeżne byloby umiicw;uziiiemi ic ]uostc1uow;uni;i.

JQ• Jezeli %4ykoilawca nie /102)1 Wymn;ieamfl”Cl) peinoinocnictw albo zlozyi wadliwe peliioninenid Ul.

zam;Lwi;ijaey wezwie dii ich złożenia w lerininie irzez siebie wskaz;mmiyin. eh) ba że numo cli zlożeiiia oterta

u ykouawey pod lega udrzticcniti albo koniecziie byhoby unieważnienie postepow;uua.

20. kk przypadku wykon;mwcow wspolnie uhiesaacych sic o udzielenie z;iuiiiu enmii ortu? W przypadku innych

putlm;oiow, na zasolxieh kiómch \nkonawe;t poIei;i na za..;idaelu okreslonyc w art lIn ustawy. kopie

tloktmmuentów dotycz.mcycli odpowiednio wykonawcy lub t\ch podnuotow imioea być powi;idczone zi

zeoduose z orysiiiałem przez wykonawce albo te podmioty albo wy konawcow wspoliu ie uhieajttcyeh sic o

udzielenie ZilliltiU lenia 1iuhImczieo od1iowiedtmio. w zakresie kazdeso iiiicli dotycza

21. lowi;idezeni;t za zodnose y oRsinałem dokonuje udpou iednio Wykon;iwc;i podmiot. na któres”o

ztlolnoscmacli lub sytu icji poleg Wykonawca, Wykoniwe\ \%:pólnic ObitILijac\ Sic im udZielenie Z.auioweimia

albo podwykonawca w zakresie dokumentów lub ukwiidczen, ktorc każdego z nich dotycza.

22. l”owiadczemii, zi zeodnosc z ofl;:inileni elektromucznej kopii dtikumnemiw LII) 0U idcienii tinaepule przy

u.”yciu kn ali tktny;neo podpisu elektrmiiczmueto.

23. W przypadku przekazywania przez Wyktuiawce dokumemitum elektronicznego w liwniicie poddmi;mcym (kimie

kompresji. opairzemuie pliku zlwiermjace2o skomuipresmnyane damie kwalińkowanymu podpisem elektronicznym,

esIt<nyinflhiczne 7. o.%%iidezciimelm i pr/cz Wykomitwcc za żtoditosc z O3Jiiiiłemi wszys[k li

rlektmomi:cztiyelj kouii ibikumnenuiw zawartych tynt pliku. z U\iamkienl konii puswiulezonyeh otlpitwiedomo

pucz mminegu wykuitawce utiieeaaceeo sic wpnlnie z mumii O udzieleimic z,,nhioWienmi, przez podmiot, n.

hiorego zdolnoseitieli lub sytuacji poleci Wyktmtwca oraZ z wyj;iikiemu dokumentów zlozonych w oryginale

pudpsnmych kwmlitmktmwamiymii ptitlpscmli elektronicz.miyiii.

24. Jeżeli oryginał doktmnmemitu lub oswiadezcaia. o których mowa w art. 25 ust. I ustaWi. lub inne dokumue;mt\

bili (eWlitLczemmia składnie V pĆmsIe1ulWimmitt tm udzielenie ni;mmwlelli;l. luc /i)5tim5 piiimiluimmmt” W potu

dokuntemitu elekirotimeznego, wykonawci ninze siitmrzadzie i przekazać elektmiiitiezmma kopie posadmego

dt,kiimiueniu kmh owiidczcni;t powlde/ona kwililikowan) ni podpisem e!cktroiiieznun

15. W przyiadkti U izmom przez wskomi;mwce tiuistcpmitici oswiadezei; ub dokuiieiitow 1) ktiii\ eli mmowii W

Rozdziale \ I NIW! w ;ne LIt ktnmieznei iotl ukreslon\mui tlresmnim mnmernetowy;lii ąioInodoipiyei i

bezplatmiyelm baz daimyeh, z.irimawmajacy ptmbierm samuod,melmime z tseh baz ilmimycli wskazane przez wykutiawec

oswimdezenii lub dokumenty. Jeżeli oswiadezcmiia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym sa

H



51)017:illt(lilc \V jciykti ohcyiit wykoiuiwc;r 7 howiazaity jest (10 pizedstawieiua ich Iluiiiaczciiia „hi CZYL
polski.

26. Ilekn”ć w SIW!,, „ także w zalacznikacir (10 SIW! wystcprlje wyru”.”: podpisywania dokui,,ciitow uli
()swia(lc/ei Itil, ci potwcrdzni iloktinieniów Pd Lt”(l(IIiOL Z ()IyWihIL!ifl, nrlt”zy przez 1”.) roztiollec Z”.
oswiadczeimi dokiinicniy te powinny l”yc opirorc kw,iI,flkow;iil\ iii polpisciii elektronicznym osotiy
(tisob) uIiiawiion”.”j (up,”;,wiiioriycli) rcpi”;”eiliowaiiil uykoiiiiwcyipodiiiiotu. na /zisoil:icli lub sytuac1i
kri”i”e”o \yyk”on,I\y”.”,, 1(iIca zodiiic t „;Is:L”.l illIt rel)le/ellllcii wska,,,i5 ni wiasciwym i”. eMile lub osob”.
(osoby) ipowa/iltoila do r”.”przciiIo\;inia wykorirwcyipodrilioiLi, ni z;iobacli lub syttiiicji ktńreio
\yykoilawcii lolei ta pOds(i\yiL l)elnoniocnictwa.

27 lkiiioiiiocnictwo, O ktoi”yin nowa w pkt 2o pod ry()reifl Ii!ewaZiioici iiitisi by”. i1ozoii”. W iosl:ici
t”lektroriic;nei c,l1;iti”,””.,Ile kyiIItLkoyanylii P0dIiisti1l el”.ktr”.,,,ic;,iyiit lirze,” isohe:y lil)0\\a/iiII”Iie (II)
rcprczenl;uj i wski,.uie %C %Yklsci\yytil reesuiyc. !Inuiwiijacy dopuszczi z l1uzenie clcktroiiiczntj kopr
pulnoiiiociiictu powi;rdczoncj zez nutu insza kwiI i hkowanyni podpisem elckironicznyni.

VII. Inforiui;ucje O sposobie porozuniiewania się Zain;iwiająceo Z Wykon:iwciuiui iriiz przck;izywaiii;i
oświadczeń (10 ku men (ów, :i także wsk:uzt nic osól u pntwn boye Ii do 1wrozu ni kw:i n in się
Z W”ykonawcanii.

I W poMcpowitniu o tidieIcnic z;iinówienia koniunikacj;i ponhlcuzY !ainawi;ijacynu Wykon;iwc;uni w
szcze”.ólnosc; składanie oswiadczeri nit ioskow (innych iii, ofert;t L z;iw,admiiic,t oraz przck;uywanic
ititórioacj i odhywa siy elck(rouiicznic ii posrednictwein dec(”%oiyaiscgo Jórnwliirza dnMępnego iw ePWIJ”
oraz lądos4pnioln”Ę”o przez ii,iniPorlal (Foriiuslarz Jr, hon:uidhatji,t. Wc wszelkiej korespondencji
ZW!Zant Z n;nieszyiii postcpowanienh Zamawiajacy i Wykonawcy posługuja sic nunierein 04IoszeIIi;l
(I iZP. Ft D lub ID postypow;inia).

2. Z;tinawiij;icy nwze równicy komunikować sic z Wykonawcami za pomoc;t poczty ekktioiticzncj. emaił
PdiiOWeiu;iI I\”.liRlZj)I

3. Dokumenty elektroniczne. oświadczen ki lub elektroniczne kopic dokumentow lub osw,a(Icze ń k ladane sa
pr/vi Wykonawuc zt p”.isre”.lnich”cm J „„rnir,Jgwa (1i k „roii,iih,, ji jako „alacniik . Zam;iwiajacy dopuszczi
i”owniez ruożl ;wo.ć skl;idan iti dokumentów elektronicznych. oswiadczen lub elektronicznych kopii
„.Iokuinentów lub oświadczeń za poiiiocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres emai 1:
z;iru(y”.l,Ln;a(Ćyi\y.IiIi11l SpoSOI) sporzadzeiui;i (Iokuniclii(”%y elcktroiiicznycli, oswiadczen lub
ekktrś,u,icniycli kOlio dOku)lhcntó\y lub Os\yidcZen musi by”.: zuodV J. \kyi;Laui;;iii1i okrc”\lonyohi w
rozpuoi,idie,tiu Prełe%;t Rady” N”linislru””.\ z dnia 27 ui.en ca 20 I 7 i” ii prat”, ICIt/j rodkti A imunikar/j
„I”hironic rl U „I ii po yh JOl „ecnnu O 11±1, illit :amo „t n/a jm/”/i”. :11, o ara: iltkLyILj iii/tul, (I u: „t „ „hoi, t „„ ja

iluAiiin,”iziow „„1”h,,”.i;, :ni”,i, oraz i”ozporżadzeiiiu Ministnu Rot.wo1u z dnia 26 lipca 2016 r. u”
rocLa,o 0” ch „X z,in,”, I U iii”, /aA jdi lik”:,” :„ida :allUhi l”td/LĄ o / li) „A Ol Zoili li” p( ish 7,())I „allili O lit Li,”!, „mi

0k? 11Y/t „0(0.

4. Wykonawca może zwrócić sic do Zam;twi;ijaccVo o wybanicnie treści SIW!.
5. ic,”eh wniosek o wyj;uśnieuic tresci SIW! wph nic do !timawiajacc:o O L póżnicj tli) do końca dnia,

którym t;plyw;t polowa terminu skktdani;i olćrt. !;iiilawiaiacY udzieli wylasilic n,c!nloczlhic, etniak nie
po/nici niz na 6 (liii przed u;ilywcn, lerilliuin skiad;init ulen. Jezeli wn:osek o wyia,iiienie ircc SIW!
wpl)iiie po upływie terminu. o którym mowa powy/el, itib dotyczy udzielonych wyjasnień, !;iiiiiiwi;ijacy
moze udzielić wyjaśnień albo pozostawic wniosek bez rozpoznania. !aniaw;ijacy zaillieści wyjasnenia na
stronie ;lhlerile(owci, na której udoswpniono SIW!.

u. ltiedłuzeoie terminu skladaruiti ol”.”i”t nie wpływa id biee tei”tiiino sklad;tintu norosku O którym mowa w
rozdz. \ II. S niniejszej SIW!.

7. \\ przyp;iuku I”ozbie/otbci hoilliedzy trcscia niniejszej SIW!. a treNcia udzicloincit odpowiedzi. jako
(„bmy.;,zujac;i nalezy pi/yjac ti”e,ć pisfll;L z:iw:crtijace:O pó)iiieizc <owiadczcn;c !tuintiwi;ij;iceeo.

X. Lainawiajacy nie przewiuue zwohina zebrani;, Wykonawców.

VIII. WymnĘanii dotyczące wadiu tu.

\Vyk<;tncazoliowazmy ca wii”esc widiton w wysokosci 2(1 DŚIOAW PLN (sIewnie: t4WadZWŚCŚi tysiccy
zlotyclt) przed unlynci”i terminu sklad,inia oicrt.
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2. Wad nin iIiiiżC byt w niesitnie w

1) ?CIii!LiĘ

1) lorce/Cn uch bankowych, lub poreczeitiach sPoltIzielczej kasy oszczednościowo—kredytowej Z (yiil,

e orec”se kasy esi zawsze poreezen iem pieli itżnyin

3) :„wiiincjach binkowyck

4) gnaraticiuch iiht”zpitczeniow >ch.

5) porecztitiach tidzielaitycit przez podmioty, o których iiowa w art. óh uit. S pkt 2 ustawy z dnia

4 listopada 20(10 r. (1 Litwor/eolu [olskiti ACiici Rt”zwojti l”izedsitłiioicto;c (Dz. U. z?.O lii r. poz.

35”).

3. \\ iditim wnoszoi;c W p;eniadzti iależy wpłacić piielewcin tui kunio Zam;iwiiiceeo:

— PLN (zbitych) w tianku ŚNI” Rtiiba Bank „olski S.A. ()!I.ótL, )0—M) otiż iii. lioliktiwska Ióói 65

nr ; tchu nku 09 203(1 0035 1110 0904) 0020 5684) SWIFT — P PAIŚPI P K;

— i:UIł (etito) w batiku lŚNI” Pitribas flank Poiski SA. flJIsid, Q0—90 ł.odz ni. Pitiirktiwsk, ibb!i(i5. itr

riehunk u: 72 2030 0015 31 10 0000 0033 1320 (SWI i I: PPĄiŚI”LPK ; I 1ŚAN:l” L. 72 2030 0045 3 110

(1(100 0034 1420)

pued uplywem terminu sk iadiinia ofert, F/ czyli] ni termin wnicsien a wadium w formie pienieżnej

)]rzyniuie sic termin uznania na rachunku bankpwypjZntwiajn2o.

W przypadku wniesienia wadium w innel walucie iii, I”LN na riIchLIOCk wka;any tło wpłaty w PLN bank

7iliilawiajacc4o dokotit it przewaitiiuwanit na PLN. ziitcni flit rtcłeunkn bankowym ?iniiwii)acto

zntidzie sic kwoti wyrazona w PLN ( 1ILC Ino/e ORt być uiizsni tlIć wysokoić wad iti in okreIona w VIII. I

W tik icj sytniej Zmiawiijacy zwroci Wykonawcy kwote wyrażona w PLN, i ryzyko ewentualnej

roznicy poiniedzy kwoit 9iłicufla a kwota kkra zositnic zwrucotia po pr/ewilutowail in (li ryzyko

rtiżnic kursowyclt) poniesie Wykonawca.

• W przypadku wtiiesiei da wadium w walucie Pt N ni ricluunck wskazany do wplLty w LUKO, hink

Zaniiwtjaces”,o dokont ki przewaIuIowuilia na kLiKO. nitem im rachunku bankowym Zamawiaiicerti

ZIiaj(izi SIC K%YoIt wyra/unii w lURO (po priewalnti flYilliui nie nio, ona być niższa niż wysokosć

wadium okreloiia w Vi II. I . W takiej sytuicj i Zamawiaj ieY zwroci Wyk<intwcy kwote wyra/ona w

I URO, a n”zyko eweniuclne; ntżoicy pom”edry kwota wpkic(ma a KWOt!, która zostanie zwrócona po

przewaltitowaniu (tj. ryzyko rć”itic kursowych) ponee ykonawea

4. Skutccćne wniesienie watłitini w peni;idzu nastepuje z chwila uznania srtidkow pieitteżnycli na rieltunkti

i”aiikowyni 7.aniaw tj cco O kión:uI ulowa w ioidz Viii 5 Inniej/ej MW!. przed upIweni icrntii,ti

.tlid:nita tiLrt (tj. pr/cd uplyweni dnii i zodzdiy wyznaczonej jako otilleczny ieri:iiii składania olei).

5. W pr”\padku wnic%ieiia wadium w (bimie iniwj iii. pendla )(„w>/s/y dokument naleć> ztoz\c W

(in/ellulle w postaci eiekliinicnicj za posiednietwein dedykowanego toritiulirza dostpiiego ii ePUAP

oraz ud [epnioneco pl/cz nllni”tirtil.

6. M prz\ pWku u l,o,,zeniL witlieni w birmie awirinci i bnkow ci bib ubezpieczeniowąi. swarinujL nitis In ć

WaiatIcil IueOdWOlllilI, bezwarunkowi i pilili na pierwsze pisemne ziditite ZtullL%YitiICCLIO,

sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisani i powinna zawierać nasteptijiwe ekli]ent3

a) iii/we dajtceeo zleccnii” (wykoniwcy). bcnefJritiita L”wirincji (tamiwi;ij;icero). „wiranti (banku łub

I tstyiuc i ubezpieczcitiowcj udzielijicyt li ew ilinci ) oraz wskazati le ich cdzb.

h) Kwok, L wariiticj

ti) termin Wiżnosci eWiriIntji V loiniuile oti tliiii do dnia

d) zćiliowia/iiiie ewirinit do zipłit unia kwoty gwarancji na pierwsze żadinie zinlaWit:icegO W

:ytuuejacli okrc,lotycji w art. 46 ust 1t oraz nt. 4(, ut. 5 titawy Z tlnti 24 stycinit 2004 r, i”rtwti

(ilnowieil p1 fl)licż!i\ei.

Zinin ajicy nie dt”puszcia inoil Wosci umieszczenia w i resci gwartncji klauzuli doyczicej posrcdmct\ya

iodniii,iow trzecich

7. Z Irce i ewartiicj i purce2en ii w nim wyn kić bezwarunkowe na kanie n, cHoic /idanie / iozonc pr;c

Ziii:iwiajiiuceo W icinhinit „U uznoi nIrt;i zobtiwi,izaiiie (iw;iaiutt oo wypity /aintwiiiiceiilu puliej

kwoty „yatiittiii w okolicćtiusciacti uikreIonycIi wart. 36 ust. 4t i 5 ustawy „LP

S. ( )tra wykonawcy, który nie wniesie wtthuiu łub Wniesie W sposob nieprawidłowy zostanie odrzucona,

o. okobczioc: i zald\ zWra(ti wadium. ie,o przciiidku (raz /5tL} eLO zaliczenia ni poczet

zihe2p:eczenii nalezytceo wy kuiuiia umowy uikretlt ustawa „LI”

0 adiutii lhltisi zahci1iiecz,ić OILite przez cały okres zwiazinia olerta, pocziwszy od duiti, w htoryin tilliywt

termin sk lidmit obni
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IX. „lerniin zwi;Jz:IIiia oferta.

I. \Yyhoiuoyc:i bedzic zwtz:iny kria do diii:t 29.l2.20I) r. Rict teiiiiiiiii zwiazinia ulena rozpoczyna sic
\YtZ Z tipl\”\%eiii teifliiiiti skliidiiiia otert. (ari. 5 usi. 5 ustawy lZP).

2. Wykoii;iwca nicie pnzediuzyć leonin zwiaz.lni;i ulena. tui czas niezbcdiiy (IQ zaw;Iicia UiUhi\%V.
:.;iiiiod,ielnie lub iii wniosek /.;IiIiawi;iiace 0. Z lviii, ze Zainawiiij;icy inoze tylko [:1/., CŁ) uijiniiiej im 3 dni
przed tiplywcni teniiiiiiu zWiizania okitii, zwiucic sic do Wykonawcuw O Wyrazenie zody ta przedltizeme
teLLU teniuiiiti o oziiaczoiiy okre nie dltiższy jednak niz (iU diii.

3. Odniow:i WYazeiiiI i.eod\ ta 1iiicdItiiiie leoninu zwiazanta oierli nic powoduje utrily wadiutit.
4. I%icdtiiźiatie IcniltillIl z\iiai%ia (heni jest dopuszczalne tYlkO 1 j1(Iil(iCte5iii)i pnzedluzcniein ()kiLsti

\YaŻi)Osci widitiiii IIIio, czcij liC je%i to iil01iiWit, ! wiiiesieiiietii I1O\YCLLO widitiiii nit przedItizoiiy okres
zwiizin hr okna. Jeżeli przed lużenie terminu zwuizinhiI olcnta dokonywane jest po wybon7e oknty
uijkouysliiiejszcj, obowiiizek wniesienia fl0weLO wadium lub ceo przedłuzeita dotyczy ed\ nie
Wykonawc\ kIOrU.40 olerti „.ost.ila wybrana juko n;ijkor,ystniejsza.

X. Opis spciso1i Ii przygOtoWyW11i11 oiert.

I. Wykonawca inoze zlużyć .kdn ofeile.
2. Olerte należy zlozyć w terminie (10 30.10.2019 r. do godziny 10:00
J. Wykonawca sL lada oterte za porcdnictwcni Fon,,ular:u dn :h”e,,ia, zmitnsi wi”cofauia ofefl” lub

ii”ni,sku dostepitego na eI”UA P I LidosLupiHoncĘo równie, na ininiPoilalu. Klucz publiczny niezhcdiiy do
ziszylhnyaiiia olćnty przez Wykonawcc jest dostcpny dla wykonawców na ininiPoniilu w Szczegókich
O5W0WiIflIiL. Wykonawca szyfruje skladanij olerie pO5IULUjac SIC ldentybkatoreiu postepowuiniur oraz
pobranym kluczem publicznym wykorzystujuic Aplikacje do szykowania. W Ibnituktriu olerty
Wykonawca zohowiuizaiiy jest podać adres skrzynki el”LAI”, nut którym prowadzona budzie korespondencja
zwiuizana z poMepowaniem.

4. Oferta powinna być sporzadzona w jczykti polskim, z zachowaniem postaci elektroniczne! w tormutcie
(I;tltyeii pil doc. .Ioca, .rfh.x is lub .0(11 i podpoarut kwalifikowanViii podpiseiti elektniiic,jiyiii. Sposob
7lOżciiii oteriY. U. Lyni zasz”ro\4uiiiiui uleny Opisany został w Reculanunic konzystuiiihi z minil”onal. Okrte
nalezy iloiyc w or3L riale.

5. Wykonawca moze przed nplyweni terminu do składania otćrt zmienić lub wycotić oknu za
pośrednictwem Forniulaini do zlożenia, zmiany. wycofania okniy lub wniosku (I(istepires!o na eI1UAI” i
udostepniunych równie, na niinil”onalu. Sposob zmiany i wycolania oteily zostal upkiny w Instrukcji
użytkownika dostepnej ti.t nuitPortuilu.

0. Wykonawca po upływie leoninu do skladania otell nie może skutecznie dokonać zmiany tui wycokic
zlożonej otćrty.

\k przypanku konieczności „lozeniui w oarcie ki ku dokunientow. (np. oferta .J I D!. pelnoniocitici wo.
tajemnica py.cdsuebiorstwa) Wykonawca poyunien te dokumenty zapisuic jako zip i dopiero zuiszyt rowac
Aplikacja (10 szylnowanta także jako vip.

S. Okna musi zawierać nw. doluinienty i owiadezeniui, podpisane przez osoby uprawnione
kwalifikowanym pod pisem elektronicznym i złożone:

I ormulani Olćnow y sporzadzony I wypciuno;w wedius wzoru s1anowuaceto Zuuluicznik Nr I do SIW!,
ty postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpiseuti elektronicznym, a naslepnie wraz z
plikami st.tnow iacynti oterte skouutnuesowac do ednceo pliktu archiwum (VIII.

h) Jcduiolity eurnjejski kkuuitenu y.iinow ieutia (JI :1)!.) \Vykouuauc\ snorzadznut\ zgodne z wzorem
sj.iildan(toweLo lonitulanza okreIonco w nozpou1i(lzeniti wykonawczym koiitisji I uropejskici
wydaiuyni ulu podstawie art. 51) ust. 2 dyrektywy 2014/24/Ul w zakresie wskazanym w SIW!
zuilaeznik itr 2) w postaci elektronicziicj opaUonei kwalitikowauiyni podpiseiii ckktronic,ju”yutt. a
nasiepnie wrazi plikami siaitowiacyini otene sktnnpneowac (10 jedneeo pliku archiwuni (!li).

c) Jednolity ooktimcnt (JI IV.) poontintu ii7eCleLn) na zasobach kiórego \Vykoitawea polegut „ W postaci
elektronicznej opairzoutej kwtIitikowanyin podpisem elektroiucznyni, ut nutstepnie teraz z plikami
stanowi cynii oknIe skonipresowuic d(ijedrieg(i pliku arcltiwuni (III”).
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d) l”el,lonlociiicl\yo ilu rcl)rczeillowani.l \y\k(OhiWC\. o ile oknu klatla pcliioiiwciiik. Pclnoiiioc”iictwo

hus, ?(I.%IaĘ zlozone Wraz / tLii W otldiiclnyiii pliku. w postaci eltkiroiiiczntj op;ulr.”nit

kwalilikowaiiynu podpisem lektrouiezuuym, 1 ilisiepihie wr;u/ Z plikaiiu stanowi;!Cyifli oleili.

skonipreiowane ilu etlneo pliku irehiwtuin (LI!”).

c) LOhOWii/.IIhie podiruioiti trz(cieL”i) jeżeli w”)konawc;u pole:a iw zasobach lub sytuacji Iidniotu

Irzceitti w pustaci elekironicznuj upiuir/uilej kw;uliI5ko\:nylu podpkein elektronicznym. :u nasiepnie

\yraz Z plik;niii slallo\yIacyllhI olerte skoiupiesować (10 edneo pliku ureluiwulil (LII”).

1) y pr”ypudku \ynosztnia \y;l(litulli y hriuie ifllie Olz pieihieżni. 0iy4il1il iluikuiiienuti \y;dialneW

(ewaruilcji lub iorec/tiiiu) iuileży iloyć 1% (M\ OiiIc W O5itci elektlt”iiiczilcj /i ptisiediticlyeiii

tie(hktflY.ulht.() u,rihunllr/..u d(Y.ut1i11c_”.(i IIi tPL AI” 011/. Litl0sIt)Ihl0liel) nr/tł hiiliil”Or!uI.

9. W3 kOlii\yca \WSktie CItsU /;ulhi(\%ielhil. ktiiia zuilHeizi H)W”ici/yc )0dyyk0u1a\\colfl i lii/\Yy

podwy kouunyców.

10. J )okuinenly sporz;udiu”ne w jezyku obcym ;i sk lidane wraz y I lumaezeniem na jezyk polski.

II. Ireć „107011cl otcriy musi odpowiadać recu SIWi.

12. W kUiliwci (1(?UICSW 1YsLcIkit, koszty zwiziuuu pu7y(>i 1)14101Cl)) I ili>zciueiii okrly

13. Zainuwitjiicy inlbonujc, iż zrcitlnie Z art. 8 w iw. z trI. „)6 ust. J ustawy I?I” oferty skl,idme w

postepowaniu o zuultowicnue publiczne sa ;uwne I podlcwija tidostepnieniu od chwili ich otwarciu, z

\yyJIIkicIu inlbrniacji stunowi.ucyclu tulemuuicc pr/edsicblorst\a W rozilithieulitu U 1,1W z dnia 16 kwietnia

I (143 I. (1 zw,ilcziniu lhuiitiC/C iWCj koimkurenij i (Dz. Li. z 2003 r. Nr I 53. poz. ISO z porn. int). eIi

Wykonawci w tciminic sk ladania okn zastrzegŁ ze nic m(IeL one być udoswpniane I jednoczesiuiu

wykazul, iż zuslrzezone in li,rmacje stanowia t;ijemnicc przedsiebiorsha.

14. Wszelkie intormicje sIuluowiuce tajemnice pryedsicbioislwu W rO/UihtiCniU przepisów uslawy z dnia 16

kwietuuu I 993 r. o iwa lczuniu n ieiuczciwej konkurencji, ktore Wykonawca rnslrzeże jako ta toin ku

Jhrze(lsIct)iorslwa, po\4inn zot:uć zlożone W uixobnyni pliku wraz zjeduloczcsnytil Z:IznaCzcl)lclhI I)olecclula

..Lalącznik slanowuacy ta urno ci przedsuchiorsi Wit” u nasucpnie wraz z plikami stanowi ucyini piwna czesc

sknmpresowiaite do jedaeco pliku Irclui\yurn (iII”).

15. ł.asiiyezenue fl tonnaun. k(ow nit sfiiu<mwm tujurun CV przed%lthkilstWii W rOiUli)iCflhti ustawy o YWllC7inIu

nicuczu wuj konkurencji hedne I riktowane, jako bezskuteczne i skukow:ie bud, ie 2”odnie z uchwali SN z

20 pazdziernika 2005 (sygn. III (LI” 74/05) ich odwriuenieiii.

16. Zatitawiajacy inlbniluje, że w przypadku kiedy wykonawci Gir/wilii (Itl niego WC/Wtnie w l”hiC ifl. 90

ulsiaw\ UZI”. u zlozone przez niceo wyjiusnieni;i i!lnb dowody siiiio\4ić beil tajemnice pizedsiubiorstwu w

izuinuciuiu LustuWy O zwalczaniu icuczciwuj konkurencii W ykoi lawcV budzie priysIuifl alo prLWo

z,usuuczenia ich ako liurnnuca przcd%ichiorstw;u. l”rzcdniot.,wc z;ustrzezuiuie /urnawiuiuc3 II/tli fu

skuteczne wylwzuiie sytuacji kiedy Wykonawci oprocz snttee z,usfljceuui:u, jednocLeutie w3 kuze, iż

ulanu utorniacje stanowia tajeihinice przudsiebiorstwu.

1 7. t)Icrlu. której lrec nie Indzie odpin4 Mulic I re”ci Xl W7. z z:uslIzeżciiuuin art. 67 ust . 2 pkt 3 nsi,iwy I „LP

zostanie odizucouta (art. NO ust. I pkt 2 ustawy UZI”). Wszelkie uhieJusiuoc u obiekcje douycz,ice ircci

zupisói w SIW! należy zawuzi %yyIusiIie z Ltinawiujacytui przed leoninem .skiudautia okn u lryhie

przewidzianyiiu w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepis) ustawy 171” nie przewidtij4 ilCt0CjiiCi!

warunkow uulzielenia zaillówielol, w tynt zapistiw projektu uuiuowy, p leimiuuiu otwarcia lIko.

18. Latluawi;ujacy prLri o ucyuelenie in(o!niacli ta lemat uzyieeo rodzi1u poilliusu ekkirouiuczneei” ijeeii

dostawcy. uzyueeo do zto,enia podpin oraz wsku/auh lii t)iOCflhiilOWilii do werytikiuj i oraz odczytu ulen

XI. Miejsce t)tlyarcja ofert.

3. Otwarcie ofert fllStaIhi W siedzibie Zi nuilw ajace%o n (Illitu 30.10.2010 r.. o odzinie 11:1)0

2. ( )twarcue okr uuaskpuje poprzez uzycie ApIikicji (10 szykowania ofert dostepiuej ni uninil”onalu i

dokonywane es pprzez odsz\ liowanie i otwti”cie ulec iii pomoc klucza prywululego.

1. Otwarcu Okrt jei a uue. Wykonawcy inozi ŁIclCsttliCZ\t W 5C5 li otw:uieii oteil.

4. Nezwocziuie po otwaiciu Went !.amawiijaey ziniesci urn stronie ihluilelowej inlbnnacju z otwarcia okr.

XII. Opis sposobu ohlicz:iiuiiu ceny.

I. W”konnci określi cene reIi;”ucji yamówien,u poprzez wskuniie w I uii”nulurzu uilertowyun

sporzidzonyni yg wzoru stunowiieegul Z:ul9cziuiki nr I dii SIW! laezutuj celIS oleutowej runo Za

real izicje przedmiotu zmów lenia.
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I liczni cena tileiltiwa hetitin Ilinsi tiwiHcdiuać W5/ylkie koszty Lwia/alit z waliz cja )rzetl:ilioltI
.„aIIIowieIiia zjodiiie Z cipiseiti przeditiioiu /„IIlowIciIia oraz wzorem iiitiowy okreloiiytii W nhluciszci
SIW!.

3. Ceny musza być podane \YyIiczOjic W 7a(ikiacłelli(I (10 (I\yócli lliiejSc PO przecikti (zasada zaokrąglenia —

poltlżcj 5 naleyy koncowke ji(t powyżej rowik 5 należy iaokraeiić W t)lC).
3. Lena ołeriN winna byt wyra/lilia w złotych polskch (l”LN).Jczeli cena zOIili”c podani w w;etlcie obici tO

Z;iI\yia;icy w celu oceny złooncl oteny dokoni jej przeliczeni iii PLN wedle iediiiezu kursu NHl” na
ijzien 0I\yarcia olei

5. icicli W I105tcP0Win1(I ilozonii bcdzic oleiLi, kłdiej wybor prowidzilhy (10 powstaiil.i li ziIiiawiaj:iceeo
(iliO\Ua/kii )(ltIllk(i\yt”eO zeodnie z ir:epi;iflhi O poiltiki od Iow,iruw I usiti:, /I2l;!wiijicy W cclii oceny
tahiti oł”rl doliczy (Iti flrze(lSl,l\YiOIici W iiic Celi\ ioikilck od towar W I 1I\ItiŁ. kióry niialhy obowhizck
fl)zJic/yc /LWGniC z tyto przc1)stini. W iaiisii pi.”y1hidku Wykonawca, skladitic oleic, esi zobligowany
potliIoininwać ziI11iiwlajiccLO, że wybór co olćriy lictlzic p”owidzic dci powstania U zamiwiajaccso
()I)<)\YIIIkU podatkowego, wskazujac nazwc (rodzaj) towaru kc< ryeh dostawa bedzic prowidzić do ego
powsiati i. Oraz wskitztij:,c ich \YaflOc bez kwoty podatku.

XIII. Opis kryteriów, kl ó ry liii za m:i w iaj:cy będzie się kierował przy wyborze oferty, w fliz z poda iiieni
wag tych kryteriów i sposoliu oceiiy ofert.

I . Za iWric nijkorzysinicjsza zostanie uznana oleic, kióni uzyska najwieksza ilość punktów w kryterium:

— Cena (Cr) 100

Sposób określenia ceny:

A. Cena
— Cc— 100 %

Zarnawiajaey ze wszystkich tbrrnul:irzy ofl.tewych P1y iflC wartość najnizsza Cł : y o(briy jako c (10
ceny bad niej oferty.
l”tokt,icj za ccli. ołerly ustilina jest w sposob ntslcpnjacy

C
xl OO pkt xIOO%

Ci
eeaa

(„„ iitjIiiŹJZi Ci ni

C cena oferty” badanej

2. Punktacja przyzii.iwaiia okrinn bedzic liczona z dokludnoscia do dwóch miejsc po przecinku. Nwwyższa
I ic,bi puiktow wyznacźy nijkiwzytnicjsza ołerle.

1. I. nhiwia)aey udzieli zanhc,wiciihi Wykonawcy, kioreeo ołerij ocipowidac budzie wszystkini wymacinioin
przedsi;iwniziym w ustawie I”!l”, oraz w ł\yZ zostaje occnitoi jako najkorzystniejsza w oparciu

I P< id aiie kryle ri urn wybo w.
4. J eżeli nie bcd7ie można wybric najkor7yslil icjszc oFerty / UWiifl lii LO. ze (lwic liii) Witce] Idei przedstaw

laki sam bilans ceiiy !aiu;iwia1acy torod lycli okn dikona wyboru okrl\ z tianiżia cena. Jeżeli
zlisjina ziozone olerty o akicj .s;nncj cenie, ziintwia];icY we/Wie wykonawców. kión.y złożyli te ołerty, do
zlożeohi w Icrniitne okrcslooyni przez zamaweijacego ojcu tlodaikowycli.

XIV. I nforniacje o fnrnialnoŃciieIi, j;ikie powinny być dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
u ulowy w sprawie zajliowienia publicznego.

1. (toby rcarezcntthace Wykoniwce przy ioćpisywiiciu innowx powinny pos”dac ze sobi dokni:iunty
notw ieidzijace tli tiinocowanie do nodoisania (linowy”. ti ile ulliocowanie (0 nic bctizie wynikac
z dokumentów zaliczonych do olei3.

2. W przypadko wy boru oferty złożonej lir/cz Wykonawców w.spolnie ubieajacycli się o udzielenie
zaitówicnia Zainawiajacy inoze żadic przed zawarciem umowy przedstawieni umowy reuIuiaccj
wpółpnicc tych Wkoniwcow. L nowi tiRa Winna okreiic troiiy uniow”, cel dziaiinia. sposób
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w.pÓItIziiłaiiii zakrc. prac pr ew;dzitttycIl do \yyk0hiillii kazdetitu z lich. solid;unit udptl\%iediiilllo.ć ?.t

(\yroii;iilie ziiiowieiiia, ()/i]iczeiiie c/;e.ti trwaia konore!ii1 (iiheinlLij;ce:o okres relIiz.,tcII nrzediuioiii

;iiihi\yicnia, t\y;iriilcji I rekojtiti), wykluczenie IlIO7IIwOsci \YYll(lwictIćeliii tituowy koiis(ircjtiiii przei

ktoregokolwiek zjezo członków (10 czasu wykoniiiiia z:iinowienhii.

3, Zawaicie (11110W) IIii%(iIpi w:, wzoru Ziinwiiitce,o.

4. Postiiilo\”!ciliii uistilloile we wzorze tiillOw\ lic podIe.iji i)cgoe;le 0111.

XV. \VyiiIiLaIIia (I(Il3”Cząct” „Iait)ezpieclcliiil lIiIlCt3ttą(I wyk<iiiitiiiii 111110W)!.

Laiuiiwiajacy nie WylI liLii wIIIeIeIliu li ezpieczeillil ililIezytego w) konini;i tiulowy

XVI. Istot iit pusta flOWien ja, które ZOSIa Il wprowadzo liC do treści u niowy.

Urnowa zostanie Litu iflij zgodnie z wtorem przedsiawitniym przez Wykomiwce uwzgledniajiicyrn poniższe

posliinow!enla:

Zawientia bidzic re,ulacje dotyczace cen, terminu trwania umowy oraz wskazanie całkowitej

nom niti icI wartości u mowy brutto.

2. I .ac/,nii cena runowy brutto 1I\yzi kdilit wszelkie koszty. 1litr/Wy składniki zwiiinnc z wykonzwLein

zzlluuwIenia zgodnie przedmiolenl zaowwlenia oraz ewentualne uputy i nib;tty

3. Urnowa jest zawarta na czas oznaczony od dnia od 01.01.2020 r. do 31 - 12.2021 r. lub do wyczerpania

kwoty stlnowiaccj inaksymtIne wynagrodzenie Wykonawcy (maksymalna wartoc urnowy), w

ialeiności, kiura z sytuacji natapi wezesitici

4. Wskazane w IlOloWic lości zamiiw.mcj enereii elektrycznej sit wanoscialni szacunkowymi. Tym

samym nic stlilowia ze struny Ziimawiajcego zobowi zania do zakupu energii w podan”j ilosci.

Sprzedawcy nie hedzie przysiugiwalo roszczenie z tytułu nic pobrania przez Zamawiajiceeo

przewid) wallej ilosci cilereil.

.5. Termin piat ności za akt ury — 30 diii od dama wystawienia prawidłowo wyaitwionci laktu3 VAT rzcz.

Wykonawce. W przypadku doreczenia t:mkury w czasie uniemożliwiapicym terminowe wykonanie

zohowiazania płaitiosci należy dokonac nie póżniej niż. W —tym dniu od daty otrzymania lhktury.

FaktLlD” mnoei być przesytane w tórmie elektronicznej na adres e—mmi.rl ckikin:3jiubid;.p!

(i. Wykonawca uoiluormuje ziminitw iilj;lceeo droeit eiektroiiie;iiii W terminie (II) O dnia każdego miesiiiea o

wartości i losem z.nzyte cieni I eiektryczwt w poprzednim editoilnesiecznyili (Ikm”e”ie obliezertiow yi.

7. I )osiawa energii elektrycznej odbywać sic budzie nil warunkach określonych przepisami ustawy Prawo

eneriietyczne. kodek.u cywiliteiio oraz \ydamiy:ili liii eh [J(idst,tW!e przepisaimli uyk0uliwe/yfli.

( )pcratoreiu sy”stelilu dystnaticji enerni jeM POI Dysirybuej;m S.A.

X. Moc utnownt, grupa tnylbwi i warw ki cli zmian określane sa ktzdorazowo w Umow e o świadczeniu

uslug dystrybucji zawartej pomcdz I W a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego tj. P( Dysryhucja

S.A. zajnluiimcym sic dysti3”hucjm energii elektczneL

O. Dosiawet zobowizuje ic do pełnieni tuokcjm podmiotu odpow iedziilneno za h”lmnsowiiie hmndiowe

dlii energii elektrycznej sprieduncj w ramach U i now) . Sprzedawca dokouywte bedzie bilansowania

handlowego energii zakupionej przez Odbiorce im podstawie wskazań układów pomiarowych.

IQ. W pm”zpidku n;edotriymnaniit jakosciowyeli M:imidaidó obsługi Odbkmrcy „iiI etItJ pkciilny woosek

prz-yslugue prawo bonitikaty lub upustu według stawek okresbonych w 38 Rozporzadzenia Ministra

Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 i”. w spriiwie szczegołowych zasad kształtowuiii i kalkulacji taiytoriz

rwh,ezen w obrocie energia elektryczna (Dz. U. Nr 12X póz. 805) lub w kizdym iiinytti poiniej

wydany: i ikcieuniwityni ok re laticy m te si. mwk L

II. \ przypadku zinnti ilizepiMiw skutkujicych zi1tiiiii stawki itid,iiku VAT. akc\ /s uhl wprowadzeni

lub zmiany mieli opłat i poditkow zwiazanyeti z energii elektnczni lub zlilaity przepisow prawi

skutkujicej wzi”ostcni kosztów wpływu wy c1i na koszt ejlergi i elektrycznej jak rów ucz. viii in

yy:prowadż,iptcychm dodatkowe obowiazk: „wiizitne z zakupem praw oijitkowych lub ccr( ikarów”

doh ezaeyctt cl ektyw itisci e:iergeh cznej, ceny eiicrg ii ełekii”ycznej ditstarezmet na podstawie umowy

uleuna totoiniiiyezilef korekcie o wartosc wyukijaca / powyzszycli „ziiitn lub obowiizkow itałozomlyeti

wł.sciwym pi”episanii i nbowi;izuja od dnia ich weseia w życie. Wykonawca pointorniuje

/.itnmiiwiajicego na )bnIiĆ o korekcie ceny emtergi elektryc”zimej (h)sciI”czlIIej Ii po(1st.We tiniowi
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\ysk;izilłac ro\y)oczcsllic zliliali iizcpisow prl\y”)yc1) siaIltlw:;lc\cil pOdsLl\yc tc korck(y
2. trOIfl przewiduj inoiłiwii.c (JokonywalHa zmian w tiulowie. Zutihiui tonowy cłopuszczitina hc<lzic W

gninicacli wyziniczoityclt przepisaiiti PZP, w tym artyktil 12 ust .5 41 (18Ł I PZl” orli okreslonycli w
)i)liC)S7t tUllo\yuc

13. Zsdnic z Ircscia ati. 144 ustawy Pip Z;iiua\yizIjcy doptiszczi inozliwoć wpmw;idzcnia ziiuail w
ireci linowy, każdni”izowo w przypadku wystapienii ednet uastcpuacycIi okolicznosci:

al zmiany ceny 1)111(0) W przypadku 1usiaWoWci zmiany podatku VAt” lub ustawowej zmiany
opoc!aikowania enerw; t”Iektryczutc podatkiem ikcyzctw in. LIII (lilii) Ich Wcjscia W zyc:e W ornie
plscIilileo ineksIl (Itl Umowy:

b) Ziuniwijicy dopiiszcii zmiany tiuiiowy w szezególitosci w zakresie nocy Liinowitcj, ceny i rtipy
tarytowcj. W 5łCzt”o1JlO5ci W przypadku zalany reInlicji pr;twoycli, nic,iiozliwycli do
prz.c\yidzcnia znhian oieiiitizacyiuiycii po stronic Zain.iwiiiacc”ai> w lIfluiL” pisCinflCL”O aneksu do
(11110W)”.

II. Sirony przewduji iiiożliwoić dokonywania ZilliiIfl W IlIlIOWIC.
I Zmiana umowy doptiszcziltia becizie w gninicaclt wyznaczonych Przepsuli I”/.P, oraz okresloitych XV
UIUIC)5Zt”j 11111(1W W

2. Strony. w zwuizku z trecii art. 142 ust. 5 Ustawy I”ZP. zobowiazuja sic (lokonać /111 iwy wyokosc i
wyliagnuizeniI nalezncgo Wykonawcy. o którym nowa w liI11owy W lto”nlie )i5CiflhlCĘO
uwksu, każdorazowo w przypadku wystepienia jedne1 z nastepujacycli okolicznosci

I ) zmiany stawki podatku od lowarow usIu.
2) zniiiiiy wysnkoc; minimalnego wyn;igrodzenia tistaloitego na podstawie pizepsów t in”niunalnyni
iyyiuiuiodzeiiii >i IIic
3) zmiany „j.id IidIcIIuia uhezpieczeiiioii spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowol nemu Itib
\yysokoci stawki sk ktdki iti til)eipieczeiiia spoleczne lub zdfl)woI lIt”,
4) zasad aromadzenii i wysokoc wpłat do pr:icowiiiezyc)i plinow kapitałowych. o któnch mowa u
ustawie z dnia 4 pazdziemika 2018 r. O pnicowuiuczyclm plamach kapitałowych na „tadich i (V sposob
Okreili)lIy ponizIj, je,”eli im lny te ixda nidy wpływ mit kosfly Wykonania umowy przez. Wykoumawce.
3. Zmiana wysokokci wynagrodzenia umtleziiego Wykonawcy w przypadku zaistnieo ja przeslank „„ o
której nowa w usŁ 2 pkt I. hedzie odnosić sic wyłicnte do czeci 11i7eduuOtti liniowy zrciiłizowziuici.
igodiUc z terminami ustilonynii tlnlOwa. po dniu wccia W Zycie przepisciw ziIlieIii4acyeli st,iwke
podatku od towarow i usłue oraz wylaczne hi czesci przednuotu unuowy, do które1 zastosowanie
tuiijdzi” zuillaila stawku pod tiku Od towarow I usług.
4. W przypadku ziiiiany, o której nowa w ust. 2 pkt I. iyartokc wynagnidzenii netto nie zmieni sic,
wano\c wynwrO licitet bruttO /otiiiiic \Yyłiezoiti lei flOdStitWV itowyub przepisów.
5. !uuiiiia wysokosci wyui,urod,eim la W przypadku za istitien ja przestanki. o której niowi w ust. 2 pkt 2.
3 lub 1. bedzic obcjinowtć wyticzutic cicć, yuiagrodzcn.i italeznego Wykonawcy. w oWi usd1 iti do
którci nastapiłi >lniana wysokosci kosztów wykonania uiiiowy przez Wykonawc w zwia,”ku z
WciScieli) W życie przepisów odpowiednio zinieniajacych wysokosc uniiiinaliiego wynanxlzeiiii za
prace lub th”konuj;icych zmian zakresie ziio podle1ani ticypicczenIoin spoleuziiyun lub
ulic/nice Leniu idrou otnemti lub w zakresie wysokoci stawki 1t,idk” na ubezpieczenia sociłccz:ic lub
ycIrcwoiiic oraz zasad groiuiilzenia wysokoiici wplal do pracowniczych plnlow kipiuaiowych.
. W przypidku zilItaily, ° kUrc illowa W ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwole odpowiidijica wznislowi kosztu Wykonawcy w zwizku ze i\4 icksz.ctticili wysokcisci
wyiign”dzcn pricownikow wadczacych usluai <ltt wy.okosc iktiałnie ohowain1actąio nlininlallleeo
wynagrodzenia /1 prace, z uwzglcttnicn leni w/y\tk cli ohcttzcn puh[wynopr,cwuiych olI k\\ oty wzoisi O
mnllllalneeo wyniarodzenia. Kwoti odpowiadijaca wzt”oswwi kosztu Wykonawcy bcdzc odnosic się”
wylacznie do czekci wynagrodzenia pracowoikow świadczacycll nslugi, o których uloWa W zdaniu
pll;)u/.etlz.kjtc\i11. odpoiymatiajiccj /„tkrcso\\i. \\ jiknt yykoi”iua nie nec bezposredllio z\ki,,z:ine Z
ieutiz.acji puediimiotti [11110% y.
. W przypadku ziu.wy. O kti rej lilowi w ust. 2 pkt 3 i 1, wyniwudzenie Wykonawcy ulewne zullutnie
O kwote odpowiadajaci zminie kosztu Wykonawcy ponclszt”ilego w zwiazku Z wyplata wynt2,rodzeillt
ziailgtżowauiynl przez WykonawcI” osobom swi,idczacylil uslugi. Kwota odpt”Wiadajacl „Julianie kosin
kykciui:iwcy hcdze odnosic sic wyiacźnie do czeci nyilagrodzcll:t Osol). O kton:th niowa w zditliti
po irzcdz II RUD (1(110% itl ij tej / IKresIlWi I 1K lii \ kwtit i one ir ile lRzinhredliuo /w iz nIL /
realizacji przedinotti lonowy.

N. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2. każda ze Stron niożc Wystitić do drugiej Strony z
wtioskiciti ° IlokonImic zmi;iny wysoki,icu wynasnxlzema titleneeo \\ konawcy. wraz z
uz;tsidn tenieul ziw leriijacyni w szczególnosci szczegolowe wy! iczenie całkowitej kwoty. o jaki
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\y\lI;ll”odzcIIie \Vy”kon;i\yc\ pO\%illllO tuce zillialLe, oraz wsk:iz;iiiicin daiy. od której uiatapiii hadz

I) api łIUi;iIUi W\t)k0,Ci kti-zliiy XVkOlUin!a tII11O\Yy tizs:udiiiaiaca zinialil. \„ sokosei w iwnodzeni;i

ilUICłIICĄO WykOiclWc\

9. W przypadku znihtn, o których nowa ust. 2 pkt 2, 3 4, cieli z winoskiem wystepuje

Wykonawci. esi on zohowiaz;jny tIol;icyyc in wniosku dokumenty, których hedzie wynikać, wjakiin

zakresie ziiiI,iny h. mi1;Iim wiit)w ilu ktizty wykonania Umowy, w szcie”tiliiosci

I ) pisclnmtc /esma\yit”Illt” \\ ictioilicim (/arowim przed jak m po imlaiuic) pr;tcowiimkow s\yi;idcżacych

tisluej, ytaz „ okresleniemu zakresu (czesci etatu), wjitkiiu w kontipi iu puce bezposrediiio /VIiIJ,tmi(” Z

rcli;ici;m przecinutitLi LimllO\yy tlfliz czcci \yynaeiOdzcnl;I odpo\ mad Mace] teniti zakresowi — W

)I”Zyj)adkii inliimiiY, 1) ktŁ”IR”i nowa W ust. 2 oki 2.

U pisemne yt”siiiwmcnie wynaznidzcii (zaróWno przed jak I po zmianie) zaan:a1ow:im cli przez

\Y\koo:mncc ostb s\yImdczzcyclm ijsluzi, Wi,Ić J kwoammmn shI,iikk miiszcamiycii do LmkLalti Ubezpit”czcmm

Spolccznych/K;tsy RoIniczco Ubezpieczenia Sp eczneco W eześci IInaI)50%;LiicI przez Wykonawce, z

okrclenieni zakresu, w juk im wy-konna oni prace bc,porednio ewiiizane z reidizach przcdmiiiotu

UI1l(flV\” (lWi CZCCI wyniiewdzcnia oilpowiad;macej leniu zakresowi — n preyp;idku zmiany, o której

iflOWil w ust. 2 pkt 2.

3) ;iiStiiiflt: zcsi;mwmt”oic wyna2rollzcn (zaró\I1o przez jak I po zmianie) iaimnuażow;mnycli przez

Wykoiiawc osób swiiudczacych ttsłtw.i wraz z kwotmmmi wpłat do pracown icych planow kapitaowyclm

W czesci tiniinsowancj przyz. Wykonawcę, z okrcIenicni zakresu w jakim wykonuja oni prace

hezposmednio zWiaZane L i”eiili/zmCit przedmiotu titnowy oraz C?esCi

wynimw”odzcii iii odpowiimWmiace temu nik resowi. W przypadku zmiany, o której lilowa W ust. 2 pkt 4.

0. przypadku zifliiiO\ O której nowa w usi. 2 pkt 1,3 4, jezeli z wnioskiem wystcpue

Zamnawiajacy, jest on uprawniony do zohowiazania Wykonawcy do przedstawienia W wyznaczomlymu

term nic, nie krótszym niż 14 dni roboczych, dokumentów z których bedzie wynikać w jakim zakresie

zinmtmia ta Ilu wjilyw ml koszty wykon;inia Ufl7(fli”3”. w tymii piseIll?lczt) zeslawmcniim u”ymiaurodzesi. O

L torym mowa W ust. i pkt I . 2 i 3.

I W tenniimme 14 dni nmhoczyrli od dnia pris”kazania wniosku, o któiyni intiwim w ust. X, Slrina Linia

otriymnałii wniosek, przekaze drueicj Stronie in toriiiitcje O zakresie, w jak mn Zatwicrdza wniosek oraz

wskaże kwuMe, o klora wynarottzeitme należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo inłonnacc o

iiieźaiwicrd”ze,iiti wniosku wraz z oz4sadmuciliclti.

12. W przypadku otrzyniinima lir/cł, Stromie iIi lormac O nie,,atwierdzeniu \ynioskLt lub czcciowym

zaiwiem”dzeimiu wniosku, Simona ta lito/e p000%%mIlc wYsŁipic Z %4flif)skit”mfl, o kiór) ml mnoW;i W OSI. S. W

takim przypadku przepisy ust. — II oraz 13 stosure sic odpowiednio.

13. Zawarcie aneksu nimsiapi nie t3OŻI1mL”i iltJ XV tem”mninie IQ dni roboczych od tinia zamwiertlzenia

W fliosku mm dokoijiimc zillamny wysohoc wytlaeroczemict tiaIczmw”f(m Wykonawcy.

14. W przypmdkt. innej ni” wskazana XV List. 2 pkt I—1. zimimaiiy pu\yszecIilmlc tibou „:zujacci

piVeflisO%y prt%wm (lflOs/C/d się mit<,iliwcisc łflhiimt) tych postiIitWiem) 0IIIOWV, mia kitmre ymnianu

powszechnie obaW iazujicych przepisów prawa na \\„plyw.

I 5. Kary umowne
I. \\ ykonawca zapluci tiniwiajaceiniti kare umow na w wyna1rotlzenia hi”titto

(ipisamicĘ(m W Umowy za rozwiazanie Urnowy ( odstimpienie, wypowiedzenie, taktycznie

zaprzestanie Wykonywania) przez. Zamna\4 iitjaceeo budź Wykonawcę z przyczyn Ieżacyclm po stronie

Wykonawcy.

2. Wykonawca zaplaci Ziniaw imjacelnim kare timnown w \yytiko5ą 0,1% wynarodzcimia brutto. ni

kaidy mzp<mczyly dzmemm opozniemiiim w p”z padkre

a) przedluzijacei sic o co najmniej 10 dii k,tlendarzowyci procedury zmiany sprzedawcy z winy

Wykonawey

b) itie przekaztna jedmiostec kopii komiec-ji na cmhi”ot cmwrc elcktmyczima w terednic.

1. kary umowne Zamawiajac\ nit prawo putrłcc Z wymiazrodzenia naIcziet,o \k konawcy na

podstawie Umowy.

4 przypadku wyslinueoia okolk,nacm. o klón cli lnowi ust. 2 z prłczymi Ieżicychm po stronie

potl\VykOniwc\. Zimna\ymajacy na prao mimliczyc ka:\ umowne wskazane w ilIliCjs!Vlfl pararitr”

Wy koi ia WC

5. Kamy umowne płatne hetki w terminie do 5 dmd roboczych od dnia jadania pm”zez Zania\X iajaeceo nOty

obciazeniowej obcjnmummcej kwote kary.

1(I



XVII. I”ciiiezciiic Ii Sr()(IIUICII clcIirc,iiy 11r;Iwli.

l\az(leillu Wykoiia\ycy. takie ililieliln podmiotowi, eżeli na uli iiiial imiteres w iuzyskiiiin clinleao
ziii]1tflYICIliii oraz poiiiósi lub inize poiiitsć szkodc w wym kii iiartiszcnia pz Zaii lwia ce;!o przepisow
tistiwy 111.1) priytiunja todki 0CIIV4%I1\ r\iiej plycw dz Inc W duale \„I tisIaW\ („li” jak dii 1)Ostc1li)w111
powyżej kwoty okrtloruej w przepsicli wykonawczych wyd;tiiycli ni podstawie suit. I I LISI. $ utawy UZI”.

1. Siodki ocliriiiiy ii IWIitj \yL)hLc ogloszenisi o zImowlcnhtl (wil/ SIWZ prtysluLui również (oLsaniziicjoin
Wpisanym na isk. O której mowa w art. i4 pkt S nsiawy „LP.

XVIII. Klauzula inform:icyjna (Iotyezsjca prz.etwarz;iliia (billych (iS(IIi(iW3”eIl
/tLt”(iIlItS J lit 13 Ust I ilrollOi/i(lzellii l”itrliimeiiiii Łiinipeiskitso I Ri(I)i (111 ) 20 Io:670 z dniu 27
kwietniu 201 ti i W sprawie ocIIiOlI\ Osól, flzycz:mycii w zwsizkn z ;ii/.etwtrzuiiieiii daiiyc}i osobowych i w
sprawie swoIR)dlieo przepływu tik cli danych unit uchylenia dyrektywy )5/I 6/WI (ogólne
i-oipouiidzenie ° ochronie dsniycli) (I)z. Łrz. Lik Ł I 9 z04.OS2016, sir. I ). dalej KODO, inltirmuje. ze:

I ) RIministnutorum I”sinil”ansi dartych osobowych jest Sieć Ibid iwczu Lukasiewicz — II]SLyILIt
Wlókiennictwa z siedziba w Łodzi, ul. I irzczińsksi 5! 15

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest moi) iwy pod adresem ioda/aw.IodzpI
3) l”ani/l”ana dane osobowe przeLwurzinc hedsi na podstawie art. 6 LISI lit. b). c) kODO w celU

związanym z postcpowan cm o udzielenie zamowienisu publicznego Kl/LP—236—3 I / 1”)
lub w zwwzku z prawnie uzasadnionym interesem adm iii istratora na podstawie art. 6 List. I I it. 0;

4) O(IbiOictllli I”sntttl „suit danych osobowych twda osoiw lub podnioty. którym udoswpniona znst.mic
dokumentacja postepowanim w oparciu o art. $ oraz art. 96 usł 3 ustawy z dnia 29 siycznia 2004 r.
I rawo u:rinowicit pnblicznycli I L”. Ł. z 2.017 r. poz.. 1579 I 201:;).

5) I „asi i/Faust dane osobowe bda przechowywane, zgodnie z art. 97 tist. I Ustawy Pup, przez okres 4 lat od
(lina zakończenia postepowania O udzielenie zaiiiówienit, a jeżeli czas (rwania urnowy przelśnieni 4
lita okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub w oparciu o prawnie uzasadniony
interes idiniuuistniton,.

6) obowisizek podania przez [„ania/Pana danych osobowych bezposredno I”anFI”smna dotyczacych jest
wymsmoeiemn ustawowym okieslonym w 1il7episach ustawy l”ip, zwiazanyln z udzialeni w positpowaniu
o u(IuieiLlle „;tnióaienia pubhcziiezo: konsekwencje nsepouinia okres4oiiycli danych w\ nuki;u z
ustmu y I „zsl:

7) w odniesieniu do [„mi „ana (lan)cI) osobowych decyie nie bctia podejmowane w sposób
ztniomnalyzousuny, stosowanie (10 aut. 11 ROIK);

5) 1,osiadi I”ani „(„att:

na podstawie art. 15 KODo prawo dosicpu do danych osobowych „ani Pana dotyc,auycli:
— a podsiawie ali. I ( R( >1 )() pi-iwo tui sprostowania I”sti],/)”;uilsI danych osobowych

na podstawie tri. 18 KODO prawo zadania od mlmisiustratont oyraiiiczcnit przetwarzania danych
osobo yyeh z zastrzezenieni pmzypadkow o których nowa w art. I 8 List. 2 KODO:

prawo do wiulesiunia sk;trsi (10 l”rczcsst Lo-cdu Oclirnn\ D;un\eh Osoliowyeli, idy nina Rumii I”an, że
Ilrzetwarntllie (IInycli osobowych l”ao „ant dotyczacycti narusza przepisy KODO:

2. Jcdnocze3iie Sieć Oadstwcza ŁUKASIJ WIt! — Instytut Włokiennictwa pr/ypornina O ciażacyili na I”anUl”ann
obowazku iutoriiiacyjnyuit \Yyiakajauyln z art. 14 ROLX) w,”sledemo osoli tL”yczriycli. których dnie
przekazie zo.iamia !aniawiijaueinu w iw;uzku z prowadzonym positpowalisemi] i klore !sIlliIwiaac\
posredmmio po,”yska od wykonawcy Iloriceso udza w auistcpowitiulu. cltybsu ze moi. zbto,.owIne Ci) lii3i!iIIIeI
eWio z wylaczeń, o których mowa wir. 11 usi S KODO.

X IX. lista zitłaciiiików.

I. 11tIaczui:k u; I — W zór t:sruiiul;trzi o:eity
2. Załacjnik nr2 — Ił I V
3. !ałacznik nr 3 — Ininmnsicje na temat grtipy kapitałowej.
4. !alaci ii ik iii 4 — Wykaz u ykoiamn rb dostaw
5. !al;ic,”iiik lir 5 — W,”or nelnomocimiciwi.

-

C OWNY4H II C;O\yy

osoba przyotow ujacu ecyikacjc Kierow nik !tm;lWs;I;aceio
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Identyfikator postepowania i klucz Dubliany

Identyfikator postępowania - 03a383fa-3034-40e8-SOba-cfecjO24Sfl4

Klucz publiczny: Version; BCPC Wł yl.B.2.O

yrson; BCPG Cn yl.S.2.O

m sEXYI m FQEEAO7fSSi9gIxWZeQUcWpW7F48jxwO8LPtfKmZQ1 U 809K n hzYFmsdO

SOWli D r7 mkhc FDGSM9yysuoSEkbIbFHGGYZSsnkFlu N 2fslwMhLjyCLemd/O5fU4

kii Kt7i k LKRfSgzgGj K8AucujCPG7u4yXICOxkM8yFu C/XS3 i SAAyeYBXAAUTtIAx

OE E2MjI DQU Y4NzkzQzM2OE U3 Njl ERTY1NOExNkZBREEyQzBERTFFQOMyQU NG MjJ E

MTE3 MZExM zQ3 M EFDNjEzMTJGOE 13N U MS MOEzN DASQJYOMjg4QOM 1OTI4MD FEOU MS

QTdFQkU4NzEONDAONjZGRDICMkQw0TlDNjgzOURGN4icBBABAgAGBWdgn1AAoi

El9jTOyZTnfjz5OEAJrbM kPyiflH I hG NTSobf KRsELrXIhS DyES4Wk66 B3RctBHU

79Eo9Q43s/66X+h1s4PCa7JnDu”YrLWUUoN5joOAcMzFwUDduDK÷4RjxZrePIQD

Bzd/B lJ4nstkM 3tbGu IbdgYKO BMcmd r4wWxrHdXwFprPloasqjwwoG DzBIEk

=yOnD
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P eczc Ol erenia

ZakLeznik nr (10 SIW/ kIJZP23b—3 I/J 9

złożona w po:teI1uwzII]tl 1) [l(J/.I(ItHIC z,iI1n)wltni;l w trybie prIllr:ILI IUc(i.1aIliCJOfltŁLO O wilosciwzckrc/%juc) Wiazona W zk%tcll rownowirtosci kwot okrelonych iii mkl,iwie iii. I ust. X ustawy I”/.ł” nailosiawc energii elektrycznej do obiektów Sieci Badawczej LUKASI [WICZ — Instytutu Wlókieiinictwa wLudzi

N;izwa i adres oierei

nr kiksu: lir leI e—mujl

Z1uImiwiaj!cy: Insiylut Sieć Badawcza UJ KASI EWICZ —Włók cnn dwa, LI I. J śI7ezIńska 5, I 5, 92—103 LÓdż.
O cwe my dosiawc energii elekt ryczn ej do obiektów Za ni iiWiaj:cego zgodn je z wynstgwi mmni specyłi kacj i
istotnych warunkćw z:umówicnia na miastcpujacych warunkuch:

( iu Ikow ita wa rtoć1
brutto za doNtawę energii

elektrycznej

_____________ ________ _________ ______________ ____

(IyzYi IV)

5. W przypadku w”horu lb/el OILll. zuibowiazujciny sic (10 flIW,IIC LinioWy 11:1 okreIomycIi Wumilowy warunkach, w miejscu i terunjiiic wyznaczonym przez Zam;iwiij:ucego.
19

dostaw (mer „IieIektrycz!!Łzacunc:

jednostkow;i Wa rtoć nettoPrzedmiot iiosc
Bellu) I (li xlii)

___________________ ___________

MWIi

____________________

M Wh

Stawka
yAI

I IŁ III IV V VI
I iicriiu elcktryeziua
s/CZ yl()Wi

iaierH:tclcklryezra
5710 NłWhł1nzil”/LZyli IWa I I

iiiikymiiałiia lu(lllilIaIIla ccliii bnilio dostawy

(Słownie
)

I Icniiimi wykon;unia: od O1.O1.2020r. do 3J.12.2021 r.
3. Uswiwiczani/y, (L zalnicr/:llny. nic ziu;nmcrzuiny pw lerzye realizacje nasiepujacych czccj zainówieiuiapodwykonuwconu (t”i poh:t bilL skrtŚI,c)

I ()l Je tu rU0rw neu; irnu,[p .
.. -

4. /iireesmru)\yane ni/o j aIrey UR konuwcumw w”y.ttiąiiacycłi \y.p( lnic ( w przypadku \\ yk,iiu\yców%yspolnie uhiegtjicycłi sic o udzielnie zaillowieilia)



. %VNZELI”Ą l(Olt[SPONI)EN(IĘ \Y sprawie iiinie1s,.eo postcpowalli;i inlety kierować na rąlen z

poi) t/\ cli adresów

— /i poredIiicł\ytni dcdyko\yaileLL) loiiiiularza dosttpiie9.) INI CP( \f) ptii.l

vol adrcsei sIrżynk: !i\y—Lody;Ski ytkat8I,

— Ll1JL)sIcpnioncLo przez inin!lk)riaI 1111)5! I11inipoI(aI.LI/p.oypl I loriiitilarz do konitiilikitcji).

LP Ii A P

__________________________________

III

ur tek

7. Oswiadczauiihuy, ze wypelnulem obowiazki iuihiuiuacyjiic piyewidżiaiic w nn. 3 lub nn. 11 mzporzidicuiia

Parlamentu I uiypejskicL”o Rady (Ul J 20 I (i/67V Z tliiua 27 kwietnia 20! 6 r. W sprawie cebiony osób

litycznych w zwiiku z przeLwartaninn danych osobowych w sprawie swobodnceo przcplywu takich

daiiycli oraz uchylenia dyrektywy V46(WI wobec oso!) fizyc.uiycli, od Lutych dane osobowe

bezpośrednio lub pośrednio pozyskalem w cclii ubiegania sic o udzielenie nineiszeo łamowienia oraz

zawarcia i realizacji uunow O udzielenie Yaiflowieiua.

Zalac,”nikami ilu_nrnciscjjżknysa:

4

niiujscowosc dnia (kwalilukowaii podpis \Vykunawcy Wykonawców)

Oferta tuoze b ć sporzadzona na forinijlarzaeli przygotowanych przez Wykonawcę, lecz iy formie

spclni:ijccj wymogi spen”flkacji. Należy tloLczyć wszystkie zab1cziiiki wyni;iganc W specyfikacji.

W I)rzyIni(lkii. gdy zilncznik nie dotycz\ wykon;iwc% „ należy miapis:mć na nim .nie dotyczy”

nOKuwll:NT SKLAI)ANY W POSTACI ILEKTRONICZNLI olATRzoF:.l k\yALIFIKOWANYM

PODI”ISFM FLLKTRONICZNYM

20



tir J do wz Kr/Z”—?3b—3 I t)

pieczatka iriny

OS%% lAI)CZENJ E

— ()%\YiIdc/in1y Je flit należ my tItI UiLIpy kapiialowej. o której iuiw;t W tri. 24 ust. I pkt 23 ustiwy Prawo
/ainiówicii Piihlicznyu)i (Dt. li. z 2015 i. poz. 2 h4 ze zol.), tj. W FO/UflhICflIU nst;iwy i dnia Ib ILIICĘO 2.007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. I

— owiadczamy. e należymy do ttj SitOICI rupy kip Lilowej, o której nhliwa w tri. 24 uL. I pkt 23 ustawy
Prawo L;iinowicii Ptililicznycli, tj. w FO?UflhiciliU uStawV z dnia Itl lutego 2007 r. O oclin,nie konkurencji i
konsunicnLow (Dz. U. z 2015 r.. poz. 83), co podmioty wymienione putijzej (wilczy poda nazwy i adresy
s e Iz b) *

tia
-

-
akr;

________________________AiIrcsieciitly

2 -

__________________

I
- -.

-

t_ i__

_______________________

— _1

k\y;iIii5kL\yaIly podpk \\„ykonawcy \\ ykoniiwców

*
— II ieodpowiedn te skreślić

DOKUMENT SKŁADANY W POSTACI I:LLKTR0NICZNL:.J Ql”AnłzoNl•:.l KWALIFIKOWANYM
POl)l”ISF\l I:LFK”FHONIcZNYM
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lir 1 (1(1 i\yZ l{F/iP—23(—3 /I

\A ykaz wykoiianyclt dostaw

U. k

I „rzedmiot dosllwy
WJrIOL )rtItm0

Daw wykolElna Odbiorct po(wierc[zajacy

lp. ((ostawy W 71

I

nileyc wykonaii te

I

1)0 (ś;iAdej (l(JStt%Y3 W3” III ICQIO ItCj fl fl yIŚzIŁ ąiależy (I4iI(C7Yć don ody ohreshtj:ice, czy doNtaWy te iOsIaly

wykonane W Nposól) należyty

DOKUMENT SKLADANY NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

(mnJSL (Il4Osć), (Iti ta

(poi//lzs)



Zalicznik nr i do siwi KU /i” 236—31/IQ

I .0(1/, (Iiiin.

Pel no iiiociiic I WI)

(wzór)

Dzialajac y im cnili Instytutu Wiókiennictwa, wpis;ine,o do Krajowego Rejestru Sądowego.
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla I odzi—Srócliiiieścia w Łodzi XX Wydzial Gospodarczy K 1(5
pod niiniereiii: 0000043804, niniejszym udzielam

jej

reprezentantom pelnoitioen dwa w zakresie:

• przeprowadzcnia pełnej procedury zmiany sprzedawcy enenii cieki ryc/lIci u Operatora
Systemu 1)ystrybueyj nego Rb I Dysrrybucja S.A. Odzial I .ódź Miasto (d;IIcj : USD). wszezegolnosci do zgłoszenia umowy sprzedaiy energii elektrycznej w mieniu ZaimiwiającegoI reprezentowania Zaniawiajacego przed 05D W sprawach zWizfliflyeII Ze zIiiiaii sprzedawcy
energii elckti3”czl]el:

• wys1powani;i w imieniu i tui rzecz Zaiuawia)aeeo do USD w sprawach (lolyezącyel)real izaej zawartej iiniowy o świadczenie usiug dystrybucji oraz umowy dotyczącej dostawy
energii elektrycznej:

• wystt,powania w IIiWI1I1I I na rzecz Zainawiajaceo do Prezssa L r,.edu Regulacji I nergeiyki
w sprawach sporów porn cdzy 7.aniawiającyni a OS D w zakresie realizacji umowyprze,,ykwcj i kont \„nuowwlia dostaw energii ekkirycznuj

• wystepoW ania w intieimiti !IinawiaiaceLo W yikrcsie wskazania podmiotu od;Jowiedzlaiuct”o
Z hi L insowa; ile band lowe.

Niniejsze pelllolmlocitictwo zostIle udzielone na czas nie dlużsiy nit ci;m ohowiaz\”wanla Liniowy
sprzcda2y energii elektrycznej zaw irtej Z peliiomocnikiem.

Pelnonioenik nie Ifloc udiielac dalszych pelnomoeniciw.
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