Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ Instytut
Włókiennictwa w Łodzi
—

SPECYFIKACJA ISTOTNYCh WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanow ego
typu E do kotłowni gazowej Sieci Badawczej Łukasiewicz
instytutu Wiókiennictwa iy Łodzi przy ul. Snieżnej 5
-

Tryb:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia
przekraczaj;cej kwoty określonej w przepisach wydanych na podsta
wie
art. II ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicz
nych

Znak sprawy: IZ/ZP-236-04/20
Łódź, kwiecień 2020 r.

iiIrt i.:iminiajiceit

N:lz.%%a

(flriiii)

śicć I

(li\yL”za LLIllje\yicj

IIIJŁ

Instytut Wlókientiictwa

I. I3rczińki 5/l
I LILI/. I”olski
I
cl. : O 42 (I I —3— I () I
Itks. O 4”_ 6711. 26—3 X

LI

RC:tiII

()O(fl)50230

\ AI Ul

Godzili)”

1”l 721—000)6—64
pI:iuy.

(id )L)Iiic(IiiUlk[i do pi:itku, od 7__30 6(1 15_30.

I.

lii formacje ii4oIiie

I.

\k

p.5ttp0\\tl1iU

O

titli_ieleiiie

zIItlL)\yienIa

kot tiiiikact

tuedzy

1111 I\yi:IJacyIn

)w(Jtl/p_2ś!yJ/ cJ”UAI”u
\Y”,”l_i)iyIl%(;IIni (idb\WJ SIL eIektlonic/llle [II/V tI”\CtI fl)ii)il”OllaltI iMłL2S_dnjj
)1ip.Ju9pl \kk pr ił pud „drcicn skrzyiiki: /IW—LodySkrytkaEsp
iIii\YIiac i \kyk(tIIii”yC\ )l()SiUYUOi
2. \iyc \ys,IkIeI koL”el1tittdriiui z\yi:i/;incj I1IIIlri%/yItl p(lsty1o\kiiIiIcIl1 /„
()l”Ilhzcni;t (1F1) lub It) )osIcpowanLa), (lWi ()LJI;iCieniciiI postLp)wania
ntlillercia
Sil
!.lInaWl;ij;Lccno: l/ I_P—236—134/20
publiczne/ii. 1110
yyLi;i(. (Id/iii W p tuptiwailiu o uiuzitleriit ZLiIlOWiCiiiii
3
zlożeniii,
lormtil;irzy:
ib
pisiadac holIlLi lii eIUAP. \%yKoainca posiadaoicy konto iii eI”t AI” tui (l0lLp
ztni:tiiy, wycofani:t oferty lub wniosku oraz (In torniularza do komunikacji.
i odb)itiatlnl (IOkLmnleIllćiw elekttonicitiyc)t.
wVSyltiiia
ortnizacjne
IetIioicziie
4. Wyniiic.tnia
pr;y ci uzYciu Opisane
elektronicznych kopii dokuitientów i O-Wimic/eii oraz lt1I(iIlIIitcJI przckazywttiych

kcauliuńiitc koiz\staii;a Z i)liajl”onalu ortz Rejulauunie ePUAP.
ch lormulari\ (10: ZIO/cillIL.
5. Mitksyiitalay rozilliar plików przesylatiycli za posrednictwem dedykowany
i{Ital\ W

zmuoty. wycotania olc”rty lub wniosku oraz do komunikacji w ynosi ISO MB.
6.

Ja

(kIle

prz.ckazinii otcrty_ wiuosków,

/;iW idOfllielL

elcktronicziuyclu_ owiadczcr bh
ililolinileji flr/)iLTIti)t st” dale cli

dokumentów

c)ckLrolIicz:Iyh kOl)l (lOkI,I))ti)lO”% lul IiSW/iiidc/tii ()IiIZ iflt)V(i)
1)i”zckai_tniI n;t cPIJAI”_
1;,mowiejuut dostepne sa
ii
7. liIcn(yhikator po.tep iwIlIja i klucz publiczny dla dmc:o OStLOWiiflI O uilziclcnic
nim bsct oliAwi/posipoimw, ni aninil”ornmlu oraz w SIWZ.
lul> ()s\Yidc/cii %klimtiim;Ic sim
S. l)okulileoty tsekltoflic/nt (>SW liLie//nhl lub) cltkiroiiicine kopic (liaL,mctilow
dopusiczt
przez Wykoitimwcc za pośrednictwem lornuuIIrza do kottiutiik:icji jako zimlaczniki. Zainawiij;tcy

ch kopii
niw I iwosc sk I;idaniim dokumentów elekt ronicz i”ch, oswiubczeń lub elektroniczny
h;pl
ieniaśiiw.boi
zainow
eina:l:
adres
iii
i.
dokumeijtow hit) (lWiL(bc/tii ii ponnica poci_Iv elektroijiczuc
lut,
dokumentów
kopii
eh
Spauh Lp(irflid/(fliI LlOkUrneiit()W e)ektIi)i)Jciilych, oL-whidczcLi lub clckiro,iic,:iy
dnia
Rady Ministrow z
oswiadczeń musi być //1odny z wymai/tulami określonymi w rozporziidzetitu lhczesi
iu O udzieleii je
postcpoWiiil
W
[iDej
elektron
ikiuji
komun
27 czerwca 201 7 r. w sprawie u/yciit siodkmiw
ych wy.:
elekuniiijczii
tiokumejitow
ziriwwieiiia publiczne/ii oraz. udotepriiinni.m i przechowywania
ii ino:
iii
)LJ
uno „n/oli.
r( C(N )?i/i L ąIIJĆ ni I,nzsin, kozu 1)/ii 7 1/H/li 26 //pLa 1!)! 6 i li s7)ri illit roLt;; ói m
UHI()1I”/(”jIitI.
(2 IIi Li leju/t
21/L/c 71 /ilii 21V/t //L/L ) OL / iti „kii, 11/19Ł ) 11” / ) L )SItj)O iv 212/II
rownie!

-

jeśli w niniejszej SIWZ _jesi mowa n opatrzeilu/podpsliuiu dokuinenlu/oświadczeiii;i
podpis eleklrollic,I1y
kwalilikowanyin podpisem elektloilic/ilylu. 7_:mmiumwiiijacy Wyma:.a aby kwmIilikowaiiy
budiice5o poibitioien wiiidczicyn1) tihttis/
wystawiony hi prz dbtawcc kwalitikowaticj usluH z:iiIiiiIii,
ustawie z dtiia 5
certyhik:icyjite — podpis elektroniczny, spebneudce wymogi bezpieczeństwa określone w
579 ze zm.).
r.
poz.
i_2016
września 2016 r. o tisłucach ztubiiniiit oraz dentytikacji elektronicznej (Dz. U.
M:LIgoi7:tta Piotn,w.ka,
IQ. !_amawiitjitcy wyziniczim niNcpmitiice osoby do kontaktu z Wykoniuwc:imn: Pani Pito
MjclI;II Kukikowski emtiI: zniinow:ctiia/iw.Jodz.pl

L)

kmidorazowo

2

II. liii ijdtieIenii ;aiiiówieiii;i.
Niiicsyc p sLpowatiie prtwaiłziiuc jest w trybie przei.l
rw IiLo!wanic/oneTo fla podstawie iii. 31) j nast.
usta\yy „. dnia 2”) stycznii 21)04
l”ia\yo Zaiiiow,cn Publicznych zwallel dalej .ii1awi
t PZP” oraz ;iI<tow
\yykOiia\Yczyc!l \yydat]ycli Iii I. ](i(1511i\Yit.
2.
W zahreae Iiicurtti!ow.iliyiii i oicisa SpucyFikaja Istotny
ch Wii tiiiko Ziniyiciiii. zwitna
dalci
.siwy:, nIst5\YiniC IIUIJiL przepisy ostawy l”7.P.
3.

Wariosci

nydiiiycIi

zatitówienia

pI/Ckfliczil

im podstawie tri.

III. Opts 1,rzedtuio(ti

rowiiowarlo,ci

I I ust. X ustaw

kwoty (ikrcL.lOiic1

W

przepisach

\\ykoiiii\YC/Y(l%

łYP.

;LiitóyietthI.

l”rzedintotein zaiiii,witnit jest Konipleksowii (iostayya
(sprzedaż I dystryiiLicjii)
tzn zienhileo
%yys(Ik(IiitcttLIIoyeo do koiło viii iIZ(iWC3 W Lziclzi
przy ul. Suleżnej 5 wytwirzjeej mrę
lCCltflhiIOiCZiI:! dla potrzeb Skei I idawczej Lukasiewicz — iistytni
u Włókiennictwa. [„ałi\k,i „„zt”we
dosiarcztne hcdzie do punktU poboru poprzez
sinicjitec przyiacze o siednicy )0 min „L. punki
wcjsciil (10
sysiciiiu aZ0Weiii — stacja ;edukcyjii;i :iZti
Xl zewihiti! łititlyiikti tiki tereiie poe.Hi
Grupa tntw.i IXG (d stn”hucja) — \\1(l,Ąl - t.Wj)ii tioyiow
a nŹt”.t$aWcy (obt) iW—b Moc uotoWn;i
2414 kWhli. (i,nit-nie paliwa izoeuo W nitikcic odbior
u: iiio. O kPa. tiiziks. 10 kPa.
—

Ziiiiiwrii.tcy nie c[ zwolnitin) z pIccni;i pod

likU ikczonceo.
D\ sirybiicyiiii.eo l”olskt Spó)k;i ( razown dwa Sp. z. „i.o.
:1 do(yehczlsoweĘo Sprz.da\ycy: I ii KUkI
X SA.. Wiirsz:t\ya ul I łuk iciowa i lok. V
Ntitiitr aktitalitie ohowi:iZitjact titiowy:
I LXGAL 1)1) I 21)9 umowa kompleksowa dtst:irciaitt,
paliwa LLaiItYcjO.
Data z:iw:irci, „raz oLi-es wypo\A edzsnia doi\cItcz.lsowej wtiowy
: DaLi zwarci:, ulminy Ol 08.2014
uiiiowa na c/:b „ikresloiiy „i,l 01.0920!”) r.
3! .Ob.2020 r. ()bow,i:”u:ica umowa ko:iiplekow:i
dostarczania paliwa z:lzowc:o flit WyiflaaL! wy1owictIzcn
i:i.
N unier II) 003 I 922755.
I lośu: 720 000,00 m”
Zarnawiajacy proenozuje ztizyce izu w 1ioszczególn
ytI miesiac:ich roku k:iłend:irzoweo \V ilo.sci:icli
Operator YSiCtl1O

„

——

potkinych

Lp.

W fM)l)l/Sł.t4

iabei

ihnhsc

—

(„3)

-

21)20 r.
Wr,”csicii
Październik

1

2
3

4

I isiO1latI
Grudzień
2021 r.

5

i\CIcń

6

lity

7

Marzec

8
9

Kwiecie,”

14

—

416936

T

416.936
4160

T

WiRHi
i)(i

ti.Oi)t)

-

416.936

MLIII%

J

iLOli(t

I

;ii.i)ini

j

U)0i)u

I

3i)ti(H
Utulili

Maj
( zeiwiet

J

lipiec

I

Październik
Listopad

15

J

IU)iR)

S cii
Wuesieo

13

iJ,,:(L111,)
-

30001

-

1
4I6”)2
41

r

41 o_936

l.

-

31).OtR)
Wilio

-

( rIKI/jen

W.000
3

696

416936

416936

30i00)

I
-

I
L

-

41 6936

—

I

416.936
416.936
416.936
416,936

-

2022r.
7

Nlycitii

18

liny

I
hi

\itiitr

(L

-

11 o.o
4 Ii.t 4.

30.<)0()
ąl.(HI(I

1

±

liOWRiiOWallC

I

-

H -tt

-

—4- —-:n4-

+
ZLiZyCIC

paliwa wizoweun

tiUl

-

-

nic stiliowi ze strony Zamawiapiccpo

eliiirakter szacunkowy

we tiedyie puyslmiwwilo jikiekolwiek
;„obi)wulzani;l do zikiipii paliwa „aiO\%ti() \ pod mej losci. SJ)IYedi\yCy
i losci )aIlw;L 2ILOOcO.
oszczeide tyttiIu te pobrani prz Lnu wilieeo prze\ytiywtlle
awiclIjaccj postmnowiemiii umoWy
l)ostarczaiUc zazti ziulilnepo 01 \wać Kie bcd/ie Iii podkiw ic LiniowY
sprzeday.y (ItL!. LiiUO\YY

O

KW”i.ldC%C[liC iISjuj (lyiryhtRji

tiliti
S/CzeL(3Iluici „iti w.irtlnkacl, okicśtonyc}i przez usilwe /

ŁiiZI.i

Iti

teodiiit:

kwelliji

Z

Io”)7

„.

Ol)OWIZLIjtcyi)1
—

r. poz. 9) i roz[”oriKIzeil?ii

72017 r. poz. 220. 70!, (089, r;87 I hoo oni ;2018
ści
\k \kon,wc I zohowitiztmny jest do dokonania wszelkich czynno

priwein.

i”iwo tnlrJceLzlw

w

i)”. U.

uykoti,wctyitti do uIti\ky.

iziodnien

z

Operatorem

S stemu

ławr/Ci W inicnti
do prztprtiWld/tiu;i procedury letestiticji przed.iucy i
(iizownieI\a
Spolki
Iski
o
jest
1”
ileyjiee
;„„tmawijaueo liniowe n; d)strybuie. Oper;liirtiil Systemu )yslr}b

I)ystryhucyjneo iiiez[wdiiyci

zoo., Oddz,,ml W W;iisz;iw je.
\\ lisiioc paliwi L5/OWe10 pizeehodz 11.1
irunkaci )r/yłae!.enI;I dii SieW 7,1/owi,.

Sp.

Z

w1,iwi;i,ce

II W

rifljcy \yiasnO ci sieci nitowej OSP określonej w

p;I!.O\yycll, staiiiliidy
akoseio\ye azu zrtidnie z ląozdzi.ilciii 8 „„I”ar;mnieiy j;ikościo\ye lMlli\y
fOY/1)o)i”/;idZeiiiii MHhisLn, ( ospodarki z iliiia 2
;ikośejo\ye ()l)sltiui idbioreow oraz sposób z;ilaly uiiiia Iekhil]Hicji
systemu .azou ero (iekt ednolib PzL. z
I putt 2010 r. W S)tIW ic szcieeć”łowyeh w;im unkow ILlllkcjoIiowaI ni
2014 r. poz. I

St;mndirdy

leii:
2. kod (I”\ o,niz NoiiieikIiiiuni \ póI;iuo Słowniki /amow
0°I 123000—7 (ix ziemny
(Y2O0000—5 Przesyt cazu
3. ?;iii;nykijacy uje dopil%,cz:I I1Iozl:\\oej „-kl.iil;ini ()11rt CZeScK)iyeI1.
tOW.cb.
4. !.:injayJ;ijzcy iiie dopuszcz;i niozi wośej skl,clanii un \yiri;lil
kioryci i
nie przewiduje mOŻI Woiśel udzielenie 7.ltflO\YiC!i, o

S. Zainiwdacy

lilowa

W ;irt.

67

I pkt 7

tisiilWy

I V. TernU n wykonania za mowieniL.
Liiniwi.ijaey

021) r.
%yILI realizacJi „/.iilii”Wiei]ii U tetinijie od 01.09.2

do 31.08.2022 r.

V. Wiru iiki udziału w post ypowan iII.
:

I. O udy eterne ZLiiiOWIclii;I niop;t ubicead sic Wykonawcy, którzy
1) nie podlecija wykluczeniu.
2) spclitiitj;j Xyarunkj udziału w pcitepow;uiLi dotyczice:
) konupetencji lub uprm\yI)uil (li) pr %yaU/EI)i;i okresliuiit”j diii;,iosui

łiiWOuIi>XYO_).

o te

wylInKi

In

iulrebnych przcpisow:

Wyko inawcil spelit j warunek,

•

JueIl wykaże. c

posichi:

Aktualna koneeie na prowadzenie diialilności gospochirczej
:„iernllym, wydm” ia prez Prezesa Urzedu ReuI;wj i I iiersetyk i
I

W zikretie Obroni (pued;iiy) rycin

•

„\ktąjaiiui koiiccsit nii l)iya(l/e11C dzialalnosc. os1ioc
ktrcze,
„ikrcic dys[iyhiicji a/Li tieiURŁt).
\Y\tl,ina PU Prezea i rzcdu ReI ilhiCj i E I]! itiyk
i
W przypadki
\Yyl.(HLI\yUUW l)Łl.laC)”Cli
()l1citore1i SySICIULI l)ystiybucyjiieoo lub o\yiade
zeIua \yykona\ycy o p sadiu iktuiliiei (liliowy;
—

)peraIoiciii Syteiiiti DyStryI)LiCyjnL;O Ul IWIild
czCnie USlLlŁ (bSlIyt)Llc1l Ol/u LenuwcŁi Ul
ObSzirLC,
SIŁ IIi1UjSCC (idbiolil JZ1Iłtl zielI1Iles)
W piyyiadkii WykOJUiWCUW RIC

iii kióiyiii ziiaiduit

—

)peratoren Syswinu Dystrybcyiw0o.

li) sytuacji tkoiiomieziic lub fii:insowo:
Zainawiatacy RIC sliwri wininkij w lviii zakiesie
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iii<iie. liii każdym etapie RIStCI
1OWlllIit, u/nic. )e Y ykonIwca Ric )ioSilda \yyiRiW
IiIyCłi
zdolnosci. jezeli Z,iI11OJZOWI1IIIC zisobow lCclIiiICzliU
CII
ILIb
ziwodowych W ykonawcy w
przedse\4z1cca 0.OspOdllczc Wykonawcy inożc mieć ncgliyw
Ily wplyW na realizacje zulloiWieilia.
3 Wykonawca RIOŹ.C w celo potwicrdzeiiii spe niania warunk
ów. o których lilowa w rozdz. V. I 2 h—c
iiiiucjs,cj SIWZ w stoNownycli sytut jiclt oraz
w odiiicscniu do koitktelneio zailloWicnia, ml)
JCiLO czcc
poIeic ni zdoliiociacli iechiucznycli uli zawodowych
lub sytuacji łininsuwej Ł11) ckoiioiiiiczziej innych
poidniioiiow. niezaleziiie od charakteru priwnce iicz,icych coiz
ulu (OSUi1kOIW priWnyclu.
4. Z:mi;uwiijucy jednoczesne intorniue, ił. „„slosowiia
sytuacja o kioirej noWi W tozdz V.
3) niniejszej SIWZ
wystip Wyliezme W lizYjUiŁiku kiedy:
ykoniwca_ ktory puuIŁci liii zdoliiociicIi lub sytuicji innych
pudiniotow udowodni 7.aon:lw iluj:mcculiu.
że rcalizujic zamówienie, bedzie dysponowih
nle,bedilymi zasobami tych poolin0IOW, W
słc;cioIiio-4i przedsta%yiajlc łolio\Yil/iilie (VCI) podiiii
ottiw (10 oidtlui”ii mu do dyspozyci
nlcł.hednych zasoboW III otizeby realizacji /:iInOwicIliiI.
2) Zamiwiaja V Oceni, C7} uŁ!i”stepniliue wykonawcy przez
inne jiodtiiiitty ?fIOlflOsC i (Cdiii IC/[IC liii,
łIWOŁIOWC bili Ich
ytWictu tillailKowa IŁu) Ck<%IKiiiliC/iliL j%y,wdLtu ni wyk:ii
a:iic przz. nyktiiu:uwcc
spehiuianii warunkow ndjiuhu w ulsuepow:liun oraz
zbada. Civ nic „-ichodza wobec Ieai
podinit tu podstawy wykluczenia, O klórych lnowi w art. 24
ust. 1 pkt 13 22- art 24 ust. S pkt N
ustawy
3) W oolnieaen iii doi wiruinkow dotyci:ieych wykszt:ilccnk
i, kwal iflkacj i nuwodowych lub dosĘyiidezcni;u
Wykonawcy nioca hioleolic ta ZdL)IuiOsCiichl inuiycłi phiiiiotóW
jtlSli podniituiy te irealizuja roboty
bUŁIOWIILIIe lub usłuoi. do realuzacti ktoryclu te jtlolno
ci sa wyuijicaute.
5.
\Vykoniwcy 111(11! \tshi(lfliŁ ibiewtc SŁ (I udiwleiue
Lii IWICII1t. \Ę LLLIR1 przypidku wykoii
iwcy
ŁistiilRyiłil peIii°)niOcnili (10 rcpie;eritow”ani (II %Y
iOl5tefiOWiifliLi oi tidiielenie zainówietilu tihio
repuczelItIwania M. pt.step

owailiu i ?.liwuiCia Uflhl)WV W prawic zilunyi
cnia jiLlhlcziIŁC(l. PehilOill()UniclMuoi
1iod noorem niewiżilosci W jiosticu eluktronit,”ac
j opatrzone kw:tliukowanyni podpiseni elektro
iiczuiyni
iialeiy tloilac”yć (0 okrly. Ztliltwiajauy (lopusz
cza złozenie elektronicirie kopii pelrioiinociiwtwi
p(rwiiŁlcouiej przez Iioilriusyi kwahilikowanyiii podpiK
eni elektroniunym I)nkuincnt (luń Łłokul:leniy)
/:nyicnljacy usianoWielile pclnoimocnik:l inui zotić
złożony wraz i. oilccta w ootlzielnyin pltko, w postac
I
elektroiucznej opatrzonej kwalilikowanyin podpis
em elckiroiuicznyni, II nlswpnie raz
Z phiknni
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35”).
W;idiuiu WIL)S1OIC W pieni;iLlzu huczy wpIace pizelewei
PLN (złotych) w banku IiNP „ai ihas Bank Połsk A.
0000
4110
0045
09
2030
ur
i:icłii,kti:
O
S
h”i”ik,j
hauk
I[111 (euro) w banku lIM” l”iirjb:us
SWlrl:
1320
04)34
aiIyinkii: 72 2034) 0(445 3110 0000

3.

—

..

—

oz.

n;i konno Ziuawiaeet:n
()/Iiidż. 90—9.90 łóW” iii. l””iirkowska l(iO/In8,
I”ł”ABI”Ll”K;
SWIFI
5684)
4)020
.iiilz. )()_)Q łódź uł. Uioi,Ltiwska ((it, nN. itr
PI”.\BI”I.I”K ; lfl,\\Hl”i. 72 2031) 0045 31)0
—

0000 00)4 (420)

wniesienia wiidiLlm W loriiiie pienieżnej
iap,cco,
Zainiw
przs wuje sic termin Lifllafli;I na
3 do Wp(ai\ w PLN kwh
•
przypadku wnesieuizt watliuiii W niej walucie nit PLN na rachunek \kazail
ym Z.inawciu;ceu.o
bankow
ku
rachun
Z;iuuiuwijiceuo ilokoim LI przenaliiiowania ni; PLN. z;ltciu n;
VOl.
OkresIOti;
wadiun
i\e
w\sokt
11/
znajdzie ie kwot,; wyr_zona w PLN (nie ilize ona we ni zii
Inei
teiiL[i:
ryzyko
i
!„L\.
w
ii;i
wyr;z)
i.wc\
kwoic
W. ikiej sytuuj; 7.;uin;iw;uj;iey zwróci \kykoi
ryzyko
(uj.
aniu
przflyalLttow
z%rticOila
ie
zostan
kiur;;
P°
róznicy poiiiiedzy kwota wpłacona i kwota,
różnic kursowych) poniesie Wykon;w ca..
ek wskaz,tu\ do wplany w 11)1(0. batik
• W.7 przyn;udku \YiliehitnI;i \\itflLilil W walucie PLN na rachun
)„ nIco na acltunku bankowy;, La1\ijiLu_;O
!;init;Lw;aiaceUo dokom;; ej przew;?owui ni I UR<
i nie wozu on;; być nizsza iii! wysukoze
uio\ant
znajdzie sic kwota wynizon;i w lURO (po prze\al
zwfl)Li W.yknnawcy kwote Wyra/Oni W
;aj;iey
Z:;maw
ji
W hkiej \tiiaL
wadaniu okresłuna w VIII.
na ;t kwota. kwot łosinie zw!”OeOn;i po
wpłaco
kwota
cdźy
i ryzyko ewentualnej ióżiiicy porn
I U (u
iawc;;
Wykon
ku
ych
ionies
ktuisow
rożnie
)
prz,eu alutowaim 0 (j. ryzyku
uje z chwila uJaili; soRikow pieiieżnycI na rachunku
n;lstep
zu
pieniad
W
wadium
enic
wiiiesi
w
ktieezi
4.
II:. -i itinIe)Nzej SIW./_ iiy_ed unhweiti turinnh
ioLdz
kt(IIWW nowa W
,
przed tinlyw cii, ieriiunii skI;idiuiia olch. przy ctiii ta

r.iel,unku

lenom

IĘInkow%I]l

-

LalItiWajiecru

5.

6

O

IXiilkOw\!fl
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pow
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W przypadku wniesienia wadium w formie kimnej nit pienie/
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;tneco
on rinale w postaci elcktronie;i,ei za pozreditielwent ;ledykciw
Or;uz udostepinionieco pizez. iunil”ortal.
lub ubelpIL-cłeniOwei. sW;iiailci;l iiiusi być
W pr/yb]a(tkLl \ynu)szennI w;diiiii W brnie ew;niieji b;Iitko\yej
ze )lisCOhiiC z;idau;e z;uiliawiaj;iceuo,
pierws
i
\%;ii;uilhja Iiieod\yoI;diia, bezyaiuiIhbo\ya i płut
ać iw-lepuface cienienie:
zawier
wrz;idzoti zLioone Z u(iow:azhliauynt: przepisami i pow;nina
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razu u dajact-r” o zlecenie 4 wykonawcy), heneliL eni;t : warancj ( zanilu
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ich
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ubezpieczeniowej
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c) teflonu w;zno.sci Ęwar;uncji w formule: _od dni
na pierwsze zadanie
(1) zohowuazanie „lwaranla do zaph;ucenua kwoty wjnucj
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z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
sytuacjach okieshouiyeh w art. 4n Ust. Ąi oraz tri. 46 usł. S usfawy

zauntiw leń pobIeżnych.
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klitizuli tłuiiyeiaee, po:-reduiiciua
7aniawiajacy nie dupo-zez; „nozhiwo,ei tumuezczen;i W ireei :\y;InhllUi
pod nilotow I rzec ich
e tajanie zs loszouie pl/el
e l/poleczenia winni) wyli ik;,e bezwarunkowe. n;I każde pisemn

8,

( )k-rta wykonawcy, który nie wniesie

10.

/ IreŃc; zwinin
(ki wyphaiy /ain;iwi;,1acenu pchliej
/uinawiajaceeo W iernuunie lwia/ania olerta. zol,owi;uzan;e I warana
LVI”.
usuwy
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i
da
Ust.
kwoty wadiouu w oLoIcznosciaelu okre(onycIi w art. 36
W;LditIIU

lub wniesie w sposob nieprawidlowy z.osianie odrzucona.

ego zaliczenia na poczet
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, eo przepadku oraz z;tsady
zabezpiee;eiuu n;theżyie;4o wykonuni;i tiulowy i,kesla u”i;,w;i „/ł
od (hiia, w kuóiyuiu uiIyw;t
Wadium niLisi zabezpieczać olertc przez cały okres zwuaz;łnua oferta, p e;\szy

leonin sk kulani; .„L-z”t.

IX.

IL”rlllin ZWiflZ;Ijlnl OfCll.

W ykoiiawca budzie zwiz;ii]x oliia do LlniH 27.07.2020 r. flie teiiuni
i zwiazalija olerla ozpoczyni
wiiz z nJ)lyweIli leriiiiiiu kladaiiia oltrL (ali. 85 ust. 5 ntawy PLl).
2.

Wykonawca

iluże

sLllllodzlelnle

LII)

przedlużyć

lerliłili

pized Llpiywell) tcr:niiti ZWILIlLi oLa

leo Ieruiuuuitu ti ozluiczony
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zwiantnia

na wnioek L nLiwIilLicco. Z

okfla,
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c/LIS
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(10 /awLirciLl

tylu. ze Lalli:iwiLli:lcy iioe tylko la/, co iLllillllei IL

(Ilu

la zwroclL sic (In Wykoniiwcow O wyrizeuie z:ody uLi [iIJCIIILL/el
]it

okres nic dinzzy jetlieuk ii, (itl dnu.
()tIinoya \yy!użeIlii zody lii przedłużeuie teriiiinu z\ąiizunlLi
oleri

nie powndtue tutuLuty wLiditunl.
Piyedltiyenie leriuiiun /\YfLi/LiilILI oltltLtlcS( dolltIs/c/silne tAko ź. CtII\OUJC5l
\Ylli przedluuzeiuieu (%kYeStl
wazuiosci waclitiun albo. ezeli lic jest to iiiożluwic. z wiuiesieuelll iiowco wadiiiuii
ni przedliuzony okrc.
ZwIazLinuLu olcrtLu. leżeli pi7eiIluŹeiiie tcriliinu zwiu?auuJi
ukoi dokonywane jest po syyhouze olcrty
iiaikorzytuiiejsze;, obowiazek \4iuicaeiliLi l10\%CŁ() WLldiuIli lub jc_o przedlu
zella dotyczy jedynie
W ykonawcy. ktorcgo o:erla zosuala wybrLiuia aLo uiLijki)uz\ „tu tJS/i.

Opus sposobu przygotowywiiuui;i ofert.
Wykonawca hoje zlożyc CLII) olerte
( )lcne należy ykyzyt w terminie (10 03.06.2020 r. (10 iodziiiy 10:00
Wykonawca SkiLIda oterte za posredn ictweil Fori,,i(IUrzU ((O

Z1OZ(”UIU, wzhinp, uITcOJUflh! ()Jefll” lUb
iu”nioshr, uosIepueo III 1PL AI) j lltIuistep!luoliu:O rouliucz na niuiul”on:ilu
. kltucz publmczn niezbediy do
zasz\ lhuwamiia oLrt przez Wykonawce test ktepn\ dla
wy konawcuw ha n lii „oflaltu W Szczeiiich

posIepowLiu. Wykonawca szylruje skladuna olerlc
I”sc sie ldeniylikaioreun posucpowauuiu oraz
kltuezeuui piuhluczruyuii tykrzYs(tijac An!ikicjt tki
y(IWLIIIIt
W orfliuhirztI oFerty
\yykoui,wca zzubowuLuzany jest poduić adres skrzy,uki eI”tJAP. na kn”rym
prowadzona hedze koreHinuiduncui
Za uui Z pOslupou aut cni
Okuli I)0%y1111L1 hyc tor”dzoiu w etyku 1)Olsbihl, Z 2zucllowauh
ieua postaci elcktuouiicz:iej w loumacic
danych pdĘ .dc. .d uex.. rll,.xps lub odt I podpisana ktdiJuk
nwuiwnl podpisem elekrouiic;”ui m. Sposob
ho/cna okny. W (Viii za!y:uowania otcny opis;uuuy zoual w Rctulan:iiiic
korystanui z. unkuil”onul. Oknu
należy zlożyć w oryinutIe
isuhuanyuui
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5.

Wykouiawca

może przed upływcuii terniuuu do skladauiit o(ert iinwuiic
lub wycolac oleic za
posreduictweiii I ormularzu do „lnżcni;i, zmiany. \ącoIaiuia olcriy lub
wuujosku dostepuiczo na eląhĄl”
udi”slepuuuoll)cIl O”,Yuiieh li; ui)inil”oItilLi. posoI” zuniLuuty %ycoi
iuia oleuly został opisany W luistnikej,
użylkowuuiki dostcpne na rniuuil”ortulu.
Wykonawia po nplywie lenn uuii do skkid;unia olert

7.

8.

ue uno/c skuteczne (lukowie zm aun” ani wy coluć
złoto uicj tul Lii Y.
W przypadku koniecznosci uczenia w olercie kilku dokumentow, (np. olcula,
J I DZ, pelnoinoenictwo.
tajemnica przedsiebiorstw i) Wykonawca powinien te dokuineniy
7;upistć jako /4) douuero IJIsJ I rowac
Aplikacja do szylrowania także uko zup.
Oferta musi zawierać uw dokuuneuuly i oświ;idczeiuiu. podpisine
przez

iisoI)y

tuprawnuuiuw

kwalilikowuunym pu(lpistni elektronicznyni i zlożone:
a) Formularz Oterlowy sporzadzo ty i wypeluuuou iy wcdltus wzouu slanow
iacco /alacznik Nr I do SIW/
W iostrci clektronczmue j opatrzonej kwalilikowauiyuui podpuseun
elektnuuuucniyun a uiisiupiue niLu!. Z
plikami staulowiacyuhi olurte skompresować (10 jednego pliku zircbiwtumn
(ZIP).

h) Jednol ty europejski dokuunern ziniówueniu (III)!) Wykonawcy sporysud”cun
y lLodnie / wtuleni
stand urdowcgo loruniularza (ikresiOuetLo „W rozpornidzeu tu
wykonLiwczyun Konnsj I :uropt”tsk ej
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[aryt” Operttont Systemu Dyst iybucyinrtzo, zatwierdzonej przez
l”iezesa Urzedu Reg oliuj Lnerl,utyki, po

i1)m.Kedimmm pmseil)nyiii ztuimeoiilietbn /.;tliit\ ijiceto
WILL Z tlOIaczeIlicill nowem lanły celi i upIto,
cl Znlit;iy nocy umownej w przypadku zdy \V c/asie I rwami
tiulowy zwckszyhoby sic lub mimi ujszylo
z;mpotrzeho\y;LIlic na noc.
15 .Siron\ przenitlum inmIŻ.IiWosC dokonywania ziunmn w ttmow
w
./aniini oIno\yy ulopuszczilni hędze WY ranicacl1
wyznmczonycli przepisali l”/P, oiztz. okreslonych n
niniejszej unniwe
2 Strony, w zu iizku z tr sci; tri. 112 na. 5 Ustawy
IZP. zobowiizuja sic duikonić zini;ny %ys0kośui
wy jirrodzeit ma nalezneeti Wykonawcy, o klór) 1 mowa w
niton 3”.
łonu e piseiuiiiegt)
aneksu, ka/ilorazowo W przypadku wyst:ipienim
etlimet Z ntstcpuricyclm okolcznoci:
I ) Zflhi]ly 5l;t\Yki podimku 0(1 towirmiw i ulu,
1) „muiniy \yysokoścm iniiiiiui;dnero Wynierodzemlia ustimlo
itego na podsitWie przepisoW O iniiimumlnyin
\Y\ iatrothzeii iti ii
.1) zinitny zi.td podlegami ubeziieuyeiiio
iii spoleczityni lub uhezpieczeititi zdi”owotmienmu lut” wysokosci
s(mwki skjtdkj
ta uheipieuzcnia spoiecnle lub zdrowotne.
4) zasad ertnnamlzeiiit
wysokosci wpłat (10 pnicowiiiczyc[t planów kapitalowycli,
o którwch ulowa W
ustawie z. dnia 1 pazd;iurunki 2018 i
liC0\VttiC/Ui1 plauimcli himpitalowych iii zms;mdach
I w spoob
okrultm\ p011?ctjezc!i zmilittty W lied miły wpływ iii
ko,ziy wykomitumit 111n4uw5 przez. W\konawce.
3. Ziniluma wysokoścr wynarrodzcnia imleżnegmi Wykonawcy
w przypadku nmmmnucimit przeshtnki, o której
uuuowa w ust. 2 pkt
mcd, je otlmmosc sic W ylac lm te do cześc pr”em!m1ioi U UUOW\ zreahu
z.owanc. zgoditie

Z ierll]imiii”ii list;iIohlytilI tuuriowa. 1(1 ((tliLi Wujscii W !Ycie
pI/epSOW /uumieuii4tcyc-l sttwkę pud tuku mimI
toWaró

w i usług ort!. wyliczi je (10 c/csu przedmiotu n nowy, do
której zasiosow;tnie mi;di te ziiu amii
stLWk Podatku mid Lm uWUi”(i%Y I Lisiur.
4 W irzy1itdku zmilmany. o kmórei nowa w ust. I
pkt I • waiLose w\ natrotlzuiii;t miettmi nic zmieni sic. a
wanosc wyn;wrodzeuui;t brutto źmistinjc wyliczona Iii podstawie noWyc
h przepjsm”w.

5. Zamiana wysokości wynacrodzctiit w pr;ypadkn z;mistumiemiia przesta
nki, o której mowa w ust.? pkt 2. 3
nb 4. bedzie obcjimmwau wy jaczo je czesu
wy nmerodzeut ma lEi leżiiecm) W ykc litw ce. w odo cleniu do
kturcj tiastipl

a zmiliula wysokosci kosijów wykonania tintow
y przez Wykonawu W zwit/ku Z
Wcjscieitl w życie przepisów odpowiednio zmuicmim;ij
auycli wysokosu miuiniitalicgo wy nawodzenia
zm
plice liii) dokitmiujacyuli zmian w zakresie zasad
podleramiti ubczpicczeaimumii poIeeniytn limb
ubc,piccz.eniu zdmowotncniu lub w zakresie wysok
ości sttwk i składki na uhezpieczemmim spo(euziie lub
zdrowotne oraz zasad gromadzeniu i wysokości wpłat
do pracowniczych planów kapitałoWych.
6. W przypadku /iminy, ir której nowa w ust. 2 pkt 2, wynarrrodzen
mu Wykonawcy mm legnic ziumanic o kwok
odpowiadijaci w/mostowi kosnim Wykonawcy w
iwm.uku ze „.wickszetietui wysokosum wynagrodzeń
pracowników świ;mdczacycli uslmmgi do wysokości aktualn
ie obowiazoiaceuo nimi nalnego wymi;igrod,enia
za prace. z uw,glcdnmenicmn wszystkich ohcitkń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu ni in m inalneg
i”
W ynaurodzenia. Kwota odpowiadijaca wzrost
owi kosztu Wy konawuy będzie odnosić sk wyłacr
iuic
do
częsci

wyn;mgrodzen ii pracowników swiadczztcych usługi, o któryc
h mnowa w zdun in poprzedzajacyni.
odpowi;mdapmccj zztkresuiwi. w jmkiun wykomiuja oto prace
bczpośredutio zwmazmumc Z re;mt/aela orzeduiimoitm
uumiowy.
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4.

V

u I>SItI_.>. KwoLi OdpO\yIZL( icI ZIIl[aIUc kosyitu
H/c/ \„t yLouiuycc OSOt)(Iul1 swiadciacyui
osób, o Idórycli flioWa \V zdauiiti
ykouu;uwcy budzic oduiosić S LC \Vylac/Ilic do c/csci wyu Lrodzc!1ia
ji
\\L0litl
Orle pr cc bc;porcdiuo /\%:i.lruL. J
popI%cdZii;icyll1, („(Ipo\yI;id.lJaccJ zzukicnyu, W •iakńn

/I;IIĘ_it)owaulyIu

rt”.ulizacjn J)l /C(iiii!0l(i Llli(0\YV.

iit>c wystiipic do drieziuj Siroiiy ;
8. W cclti zaw,urcia aiidow, o który>ui iriowa w o1. 2, hiyda „c Stron
awcy. wraz z otasdnieoieiii
Wykon
IIllIczilee.o
ia
ttnioskitiii O dokoisiiiie 71111110V \Y3 okosc wyoaaiodieii
O piki wyui,ood,ciuic
kwoty.
cilkowiIc1
CZCIli.
tt”,l
c
;wieIIc\ll \y łc,clII1(lc %7c/c:(ilO\y
ilu: 0(1 klOflj n1Ht.ji:I; baili nn%I,iul illlsilLi
\\/\„l-anl,i\ycy p(i\yil1I1l.) [licu zIllIlillIc. (lili/. \ykll/aIicIll
\YysOkOci wyllaalod/erula l1lliCJIlCZti
ty sokosci I sztaw wykonania OIIitIw” tii1adi1 pieli /Iliiallt
\Vykor i;iwey
ie:ll wsuporc W\konawc:t. (eS!
Q. W irzypadkti 7101:111. O kioiycli lilowi W [hi. 2 pkt 2. 3 1,jcwli i \ylIiOt
kIóych
W jakim zlikrclc /10:110
wyakluc
Iled/Ic
wniosku dtikoiiitnI z
(Hi zoIow uii;iily (lobIe/yi.
ci:
te iiluj:i wplyiy 1:1 koszty wkoisirti> I.Jiitowy, w stzeliss
p/cd jak i po ziiiiiinic) prllcownikow swiidcz:icych
I ) pIscililic ztsl;iw tilIt \\\ naeroilzcn (zarówno
W Itkiu w\ktllItI>.t on; Ilace hciposrcdnuo zwmz.olc Z
cl(tl).
o „łu”i. tym,: kcslcniciui zikieso (u/ccl
w
rodicIll: odpow d;j;icuj temu z.ikrcowi
wyIl;u
c/tci
omat
rtiIiy;ic(li „rzcuhiiuotti (lubMY
przyiitlkuu zilllaily (1 ktimej lilowa W ulsi. 2 pkt 2,
po /Iiiianic) zlliaażowl%nycIl pmzci
2) piscInoc itsiawiCIlic wyililurodzcn (z;lmow;lo przed jak I
sklatkk
ilsztz.lnycli do Za1Jiidui Ubezpicczcr:
\„ol1,lwcc (Viii swIi;dCzlcyclI lllthi. \y1I7 z kwotiimi
tin:ilowaliuj oricz Vi konuw cc. t
czecu
Spoicz.xcll!ka..y I(tilnicieco Uliczn.cczcii,l Spolccz;lc.o w
;lczrciilIzIcpI przedmiotu
zwlt,:i
licz1iiircdiiio
okreslcnicin z:ik;cso, w Iikmi WykOulilili 0111 prace
71 lImy O którci
przypadko
y
zakresowi
teino
t:/tscl wyIllprodzcniIt odpiny ldlłjacu(
—

„

—

tli110\yy

oraz

ill(iW 1 W ibl.
list!

ile

2 iIt 3.
Zt””it:iWitllic

\iyiilhJui(I/cfl

l/umowno

pr/er

jak

po zml;iIl:c) it,in;_,iiinyiinth przeł

yJi plutiow k:ipitilowycli
Wykonuiwce ostib wiuudetitycIi tIIokl Wtul i kwottoii itpltt (10 pIulc(iwIilcz
ty jakim wykonujut Oli> piutce
w czckci in;[nsowanuj pmicz Wykonutwcc. z okreslen ciii zakresu
icz;iorcdnio zw;,uzliue /. ucIluz:uci:i orzcdo ulu n:n(uwt ow/ csci
nowa W ut. 2 ku 4.
lowIuud.4uiucl teino zakresowi. W przypadku 2i niny. o któicj
Zauiuaw I4IICV.
wystcp(ljc
l
Wflut)skicuu
Z
1,
czul>
zt]iiuiiy, kttircj tOhIMIL w OSI. 2 pkt 2, 3

wy;uuirnudzuiiia o

IQ. W )iyyJXl(IkiI
Oli
zobowiz;tniuu Wykonawcy (10 przcdstawicoiui W wy/naczonym terminie,
jest tui uprawniony do
ma
ta
ie
zilliallu,
zakres
w
jakim
wynikuc
bcdyic
kloryehu
cniów
z
krotizym ni!. II dm roboczych. dukwn
zestawienia wynuterodtcn, o kóiyun miiowui W
W lI\ ii na kosny wykoitumlul IIO1OWY. iv tYtli I)ISClilIC”(i
ust. ) pkt I. 213.
kiórytut Iliowa ty ust. 8, Strona. która
II W (enińuuic 14 diii moboczyt Ii od dnia przekutzumiuu wniosku, o
ak im ;:utw ucIdza wniosek oraz
olrjyi:,aIuL w n .osck. orzck:uc dnurie Stonuje tui kumać je (I zakres t w
niu kouic, albo uniórmi uncje o
ulcu
o
powinn
wskate kwoic. o kiócu W\ :iuirrodzeuic nuilczoc Wykou:uiwc\
nieiuulwwrdzeuuuu wiiiu isku wraz z uzasadiuieiiicrn.
eni U tYli iosku lub cześciowym
12. W prźypudkti otrzyulluhala przez St rorie inioruutacj O niez:itwicrdz
o któn”m inowu> tY OSI. 8. Vi
wituoskicin.
/
W\st:ipić
nie
itu)Że
0flOfl
zn(nicrdzcruiu tur osko. Stoliw tui
II tint, L 5(050w sic iidpowiediiio.
takiiui tiizY)uidku przepisy ust.
robcuc,yclu od dnia zuutwuerdzcni:i wniosku tu
nic
IHizniel fu W reiinlnuc IQ di,>
13. Zawarcie uuuieku uuasuupi
.
dokonanie /i]llauly wysokości wyiiuuirodzcnua iualeŻneLo Wykonawcy
iiiiic ohowiaitijacyeli
pwsiec
zi>uiaiy
l—4.
list.
lIki
2
w
wskazana
iii,”
uomcj
4. t\ przypadku.
[lilioWY, na ktoie Zmiana
rzcpiso\Y prawa (IOpuszc/fl SIC niożliwuisc zmianY tych postanowicil
IV.
powszccliiiic ohowuue”u acycli przcpisow prulwut lilIi \YpI\

Iti

Kir” ullitiWat

.cuiia brutto opis:ineeo W
\Yykonaiycut z;ipktci Zan>uttyiuujutccniu kunc uniotiriut W wysokości 5” wyimuisrodz
zapr!csluur t
Umowy Ja rozwuuizuloie U nowy (odsiapicn e tyypowuedzeut ic, taktycznie
po stronie Wykonuuwcy.
wykonywania) puzez Zamawiuijacco badz Wykonawce z przyczyn Ieżuiuycli
WYnaJlOd/eullui brutto. ni
0,1%
wysokoscu
W
2. Wykouuawcuu zapłaci LaOlawIulIuiCCIllti kart umnowii:t
kutidy ro2poczciy dzIcy opozilienlut w priypuudku:
ycli procedury mu luby sprzedawcy z Winy
II) piyedlo!kiucuj sic o co umajuliniej IQ ulni kuilcndariow
Wykona wcy
i w terminie.
b) nic priekazania jednostce kopii koiuccs i na ohiot Cncwic elcktmycznu
cnIt
wyiiuuwOdz
naIe,nco Wykonawcy na
3. Kaiy urnowie Zuuinawiajacy na prawo potruicic Z
p1 dstu LWIC Umowy.
lb

4. W ])rzy])kidkli wyiapiciiiit okoI:ciitoci, o któryc
h nowa w tit. 2 i priyczyii leacycli PO ironie
pod\\\”I(ti\c\”, !ailt\%”iajiicy J)Ia pra\yo iiilici.yc k1tiy
!iilH)\yiie tyskiziii \y 1ii]icrszylu
rrilit
Vi? ykoiiawcy.
5. lary tiiiioyiit p One hedi w tcnuiiue do 5 dni roboczych
t”d dna n;idanni pIye7 !.ail l\yiai:Icc() loty
obci;i,e O)o”Vt] ohciintiiacet k\yoc kary.

X\”Il. I”oiiciciiie O śiiidkacli ochroiiy pitwitej.
IKazdciun WykOiUflYcy, a uikzc iI)I)Cn]u podmiotowi, tzcli
iii ItiI titial nteies w iizyskatiin d;ineL
o
/!il1t)wicni;i orl/ poiyń4 bib inozc ponc szkodc
w wynikLi n;irLis/cii,;l 1)7c/ 7;,iiiat iiiiicc:_() i7tISLflY
wiawy P/P przyInuja iodki ochrony piawitej pI7e\y lzianc
ty dziale VI ustawy I .I”jak dlii posąpowaui
poyyzej kwoty okrcslouic te pricpusich w”ykouiitwczych wydaii
ych unu postawie tri.
ust. 8 tisiuwy P/P
2.
Xrodki ochrony prawulej wobec OLIOZCuild O zamówicnitu
oraz SIWZ prz/1n;tuja nwuuiez ornnuz:uciouu)
wpisanym na listc, o której mowa w tri. 154 pkt 5 ustawy
„ZI”.
XVIII. Khuiizuii inhirniacyjn:i iIotyezaci prctwari;inia
dtuiyclt (IsollOwyel)
7oduiic z art. 1.1 tust. I i2ro7porzitlzeniu Piurliumentu .ouopc
1
jshie4o I Rady (Itl) 20] 6,o79 z dnia Y
kwietn iii 21)16 r. w sprawie ochrony osob hzycznych w
zu iizku z puc twur/.;uicni danych oohott cli
spraw e swuhodnco przcplywa takich Lubyc
h Orl/ tichylciiuiu d\ uch iywy 95 40 W
(oóIne
iozpLbizbdyLnie O ochronie danych) (Dz I n. UL I.
I Oz 04.052Gb stu. 1). dalej „ROI)O””, inlóriuujc, 2c
I ) udiuiiuustniwreni Pani Pani diunych osobowycn
ci Siet Ijdawcza Lukricwci
IiNytu
W]ókicnn ci wit Z siedzib; ty Ludzi, ni. I rzczińskii
5/I 5
2) kouit:,kt ź. inspektorem ochwn d;uiwch jest nMliliwy Mit! adicein
iudss w.kdzpl
3) Pani”P;uuu dane osobowe przctwiurzinc betla na podsta
wie art. O osi. I lut l‚ c) ROD() w celo
?\YIiIZitII3”iU Z rzcdnototyym PtyPO
tyiimcn)
lub te zw;uzktu J )iu\%ulut tuzasadnuonym interesem udniiiu
:siraiori na podstanie tul 6 ust I lit. 1):
4) t)tlbiorcilfl)i Pniu „ilOil Uiti)ych t)soi)tiwych betla osoby
Itib podmioty, któiyun tidostpnionit bimie
iloktniicuuiiiciti pt)siejlowiui)iii W opiliciti t) aut. N oni art. 96
List .3 ust;uw\ Z tIuima 29 s(yczluuil 2004 r.
I „rawo zalnowicit publicznych (Dz. U. z 20 I 7 r. poz 57V
12018).
5) Pani/Pana (l;inc osobowe hedu [lizec!ioW3”W;tu]c. YgoLJJ)Ie zart. 97
ust. I ustawy Pip, jnzez okres 4 lat od
dnia zitkończeiui;i postcpowania n udzielenie /mmm”wcnia
. a jezeli cia izw;niia umowy przeknicni 4
lata okies przechowywania cibcitnuje cały cza (rwania
umowy tuL, W Opliciti O prawnie UZlsatłfliom)y
intcre adu;nutisin;mwra.
0) obtnyhuzek podania jwzez Panin kina danych osobowych
hezporcduuitu I”ani”I”aiui tk”iyczacych jest
iti)) tusiawowynu okrLSiOnyni w przepisach
ustawy I „yp, bwiiyanym z udziałem w PO5!CI)OWi U
ifii
o udzielenie zaiuiowieulia ptibltrzncio: konsekwciucie n;epod
iuuuii okucloruych (bIllych wy”iuikaia z
ustawy I „zp;
7) w odiuuesicniti do
;ini/I”;uniu danych osobowych decyzje nie heda
podelmHowaule w s]losol)
z;iutunlittyzowany. SĘLSOWlIUhI. dO art. 22 kODO:
) pouada lnu/Pan:
na podstawie iii. 15 RODU prawo dostcjlti tto danych
osobowych l”anLPauia dotyczacyclm:
liii ]1O(Isiiin metO. Iti kOI)() praWi)
dl) spnii,.iowanu;i l”ani/Pana (j;jJ)y(.J) osobowych
na podstawie iii. IN FU)1)O prawo zadania od ;udmiinitralo
ni ogramuiczcnuii )rzclWanz;mil danych
—

—

—

—

osobowych z zlstrzc/enicllu piyyp;udków, o któryc
h unow.u w urL 18 ust. 2 RUDO:

pntyo do wniesicnia sk;irei do l”rezcs;u Unzedu
Ucliuouw Danych Osobowych. :1y oma Ikiinl1ati. zc
przcLwarznn mc danych osobowych Pmni/Runa douyczacych
n;nusza przepisy RUDO;
2. Jednoczesitie Sieć I 1adawcza LUK ASI lWIC!
hnąytnl Wiók ieiuuctwa przypomina o cml/ncy!n na Pani „Panu
c,howiazk Li iflioriuacylnyul i wyu ikajacym z ni. 14 k( )L)()
w”glcdem osolI Lzycmimycti, których dane
przekazane iostaiia Zaunawiaiaceinn w zwiazbu
z prowadzonym postcpowanieu)) i które 7amawiaacy
—

pośrednio pozyska od wykonawcy but,rcco ud,mat
W PsiyPnWan:u chyba ze liii! ?ztsinsoWamuue co ulajinn
ic;
ethiII Z wyłac „e(, o kk tych nowa n art. Ii ust. 5 R( )D(
L

ty

XIX. Lisiti zaI;cziiihow.
„nr toiiuuIłi7:l nh-rty wraz 7. k)nhltiIai7ein
I Z.iIicćnib nr I —
2. /aI;icznik ni-2 — iii)!
3. ZalacziUk nr J — InItrm:icje na Wwal riipy kaphaIowe.
1. ZaI;icznik nr —I — \\ykiz \\„i{t)iianycIi th1si\y
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