
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 podstawie
art. II ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Znak sprawy: IZ/ZP-236-04/20

Łódź, kwiecień 2020 r.



N:lz.%%a (flriiii) IIIJŁ iiIrt i.:iminiajiceit

śicć I (li\yL”za LLIllje\yicj Instytut Wlókientiictwa

LI I. I3rczińki 5/l

I I LILI/. I”olski

cl. : O 42 (I I —3— I () I

Itks. O 4”_ 6711. 26—3 X

RC:tiII ()O(fl)50230

\ AI Ul 1”l 721—000)6—64

Godzili)” 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

\Y”,”l_i)iyIl%(;IIni (idb\WJ SIL eIektlonic/llle [II/V tI”\CtI fl)ii)il”OllaltI iMłL2S_dnjj)w(Jtl/p_2ś!yJ/ cJ”UAI”u

)1ip.Ju9pl \kk pr ił pud „drcicn skrzyiiki: /IW—LodySkrytkaEsp

2. \iyc \ys,IkIeI koL”el1tittdriiui z\yi:i/;incj I1IIIlri%/yItl p(lsty1o\kiiIiIcIl1 /„ iIii\YIiac i \kyk(tIIii”yC\ )l()SiUYUOi

Sil ntlillercia ()l”Ilhzcni;t (1F1) lub It) )osIcpowanLa), (lWi ()LJI;iCieniciiI postLp)wania

!.lInaWl;ij;Lccno: l/ I_P—236—134/20

3 yyLi;i(. (Id/iii W p tuptiwailiu o uiuzitleriit ZLiIlOWiCiiiii publiczne/ii. 1110

pisiadac holIlLi lii eIUAP. \%yKoainca posiadaoicy konto iii eI”t AI” tui (l0lLp ib lormtil;irzy: zlożeniii,

ztni:tiiy, wycofani:t oferty lub wniosku oraz (In torniularza do komunikacji.

4. Wyniiic.tnia IetIioicziie ortnizacjne wVSyltiiia i odb)itiatlnl (IOkLmnleIllćiw elekttonicitiyc)t.

elektronicznych kopii dokuitientów i O-Wimic/eii oraz lt1I(iIlIIitcJI przckazywttiych pr;y ci uzYciu Opisane

i{Ital\ W kcauliuńiitc koiz\staii;a Z i)liajl”onalu ortz Rejulauunie ePUAP.

5. Mitksyiitalay rozilliar plików przesylatiycli za posrednictwem dedykowanych lormulari\ (10: ZIO/cillIL.

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

6. Ja (kIle prz.ckazinii otcrty_ wiuosków, /;iW idOfllielL dokumentów elcktronicziuyclu_ owiadczcr bh

c)ckLrolIicz:Iyh kOl)l (lOkI,I))ti)lO”% lul IiSW/iiidc/tii ()IiIZ iflt)V(i) ililolinileji flr/)iLTIti)t st” dale cli

1)i”zckai_tniI n;t cPIJAI”_

7. liIcn(yhikator po.tep iwIlIja i klucz publiczny dla dmc:o OStLOWiiflIii O uilziclcnic 1;,mowiejuut dostepne sa

nim bsct oliAwi/posipoimw, ni aninil”ornmlu oraz w SIWZ.

S. l)okulileoty tsekltoflic/nt (>SW liLie//nhl lub) cltkiroiiicine kopic (liaL,mctilow lul> ()s\Yidc/cii %klimtiim;Ic sim

przez Wykoitimwcc za pośrednictwem lornuuIIrza do kottiutiik:icji jako zimlaczniki. Zainawiij;tcy dopusiczt

rownie! niw I iwosc sk I;idaniim dokumentów elekt ronicz i”ch, oswiubczeń lub elektronicznych kopii

dokumeijtow hit) (lWiL(bc/tii ii ponnica poci_Iv elektroijiczuci. iii adres eina:l: zainow ieniaśiiw.boih;pl

Spauh Lp(irflid/(fliI LlOkUrneiit()W e)ektIi)i)Jciilych, oL-whidczcLi lub clckiro,iic,:iyeh kopii dokumentów lut,

oswiadczeń musi być //1odny z wymai/tulami określonymi w rozporziidzetitu lhczesi Rady Ministrow z dnia

27 czerwca 201 7 r. w sprawie u/yciit siodkmiw komun ikiuji elektron [iDej W postcpoWiiiliu O udzieleii je

ziriwwieiiia publiczne/ii oraz. udotepriiinni.m i przechowywania tiokumejitow elekuniiijcziiych wy.:

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 uno „n/oli. )LJ iii ii ino:

21/L/c 71 /ilii 21V/t //L/L ) OL / iti „kii, 11/19Ł ) 11” / ) L )SItj)O iv 212/II (2 IIi Li leju/t UHI()1I”/(”jIitI.

L) kmidorazowo jeśli w niniejszej SIWZ _jesi mowa n opatrzeilu/podpsliuiu dokuinenlu/oświadczeiii;i

kwalilikowanyin podpisem elektloilic/ilylu. 7_:mmiumwiiijacy Wyma:.a aby kwmIilikowaiiy podpis eleklrollic,I1y

wystawiony hi prz dbtawcc kwalitikowaticj usluH z:iiIiiiIii, budiice5o poibitioien wiiidczicyn1) tihttis/

certyhik:icyjite — podpis elektroniczny, spebneudce wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dtiia 5

września 2016 r. o tisłucach ztubiiniiit oraz dentytikacji elektronicznej (Dz. U. i_2016 r. poz. 579 ze zm.).

IQ. !_amawiitjitcy wyziniczim niNcpmitiice osoby do kontaktu z Wykoniuwc:imn: Pani Pito M:LIgoi7:tta Piotn,w.ka,

MjclI;II Kukikowski emtiI: zniinow:ctiia/iw.Jodz.pl
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II. liii ijdtieIenii ;aiiiówieiii;i.

Niiicsyc p sLpowatiie prtwaiłziiuc jest w trybie przei.lrw IiLo!wanic/oneTo fla podstawie iii. 31) j nast.
usta\yy „. dnia 2”) stycznii 21)04 l”ia\yo Zaiiiow,cn Publicznych zwallel dalej .ii1awit PZP” oraz ;iI<tow
\yykOiia\Yczyc!l \yydat]ycli Iii I. ](i(1511i\Yit.

2. W zahreae Iiicurtti!ow.iliyiii i oicisa SpucyFikaja Istotnych Wii tiiiko Ziniyiciiii. zwitna dalci.siwy:, nIst5\YiniC IIUIJiL przepisy ostawy l”7.P.
3. Wariosci zatitówienia pI/Ckfliczil rowiiowarlo,ci kwoty (ikrcL.lOiic1 W przepisach \\ykoiiii\YC/Y(l%nydiiiycIi im podstawie tri. I I ust. X ustaw łYP.

III. Opts 1,rzedtuio(ti ;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 — iistytniu 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 tioyiowa nŹt”.t$aWcy (obt) — iW—b Moc uotoWn;i2414 kWhli. (i,nit-nie paliwa izoeuo W nitikcic odbioru: iiio. O kPa. tiiziks. 10 kPa.
Ziiiiiwrii.tcy nie c[ zwolnitin) z pIccni;i pod likU ikczonceo.
Operator YSiCtl1O 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:idostarczania paliwa z:lzowc:o flit WyiflaaL! wy1owictIzcni:i.
N unier II) 003 I 922755.
I lośu: 720 000,00 m”

Zarnawiajacy proenozuje ztizyce izu w 1ioszczególnytI miesiac:ich roku k:iłend:irzoweo \V ilo.sci:icli
potkinych W fM)l)l/Sł.t4 iabei

Lp. — ihnhsc - („3)
-

iJ,,:(L111,)
-

21)20 r.
1 Wr,”csicii IU)iR) J 416936
2 Październik WiRHi T 416.936
3 I isiO1latI i)(i T

4160
4 Grudzień ti.Oi)t) 416.936

2021 r.
5 i\CIcń MLIII% I6 lity J iLOli(t L 1
7 Marzec I ;ii.i)ini 4I6”)2
8 Kwiecie,” j U)0i)u 41 696
9 Maj J 3i)ti(H r 416936

( zeiwiet I Utulili 41 o_936
lipiec I - 30001 - l.

416936 -

S cii 30i00) 41 6936
13 Wuesieo I

416.936
14 Październik -

- 31).OtR)
— 416.936

-

15 Listopad Wilio I 416.936

________

— ( rIKI/jen W.000 416,936
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2022r.

7 Nlycitii I

18 liny

I \itiitr 30.<)0() 11 o.o

hi 1 ąl.(HI(I 4 Ii.t 4.

± - (L

- H -tt --
-

+ —4- —-:n4-
liOWRiiOWallC ZLiZyCIC paliwa wizoweun tiUl eliiirakter szacunkowy nic stiliowi ze strony Zamawiapiccpo

;„obi)wulzani;l do zikiipii paliwa „aiO\%ti() \ pod mej losci. SJ)IYedi\yCy we tiedyie puyslmiwwilo jikiekolwiek

oszczeide tyttiIu te pobrani prz Lnu wilieeo prze\ytiywtllei losci )aIlw;L 2ILOOcO.

l)ostarczaiUc zazti ziulilnepo 01 \wać Kie bcd/ie Iii podkiw ic LiniowY awiclIjaccj postmnowiemiii umoWy

sprzeday.y (ItL!. LiiUO\YY O KW”i.ldC%C[liC iISjuj (lyiryhtRji ŁiiZI.i teodiiit: Z Ol)OWIZLIjtcyi)1 priwein. w

S/CzeL(3Iluici „iti w.irtlnkacl, okicśtonyc}i przez usilwe / tiliti Iti kwelliji Io”)7 „. — i”iwo tnlrJceLzlw i)”. U.

72017 r. poz. 220. 70!, (089, r;87 I hoo oni ;2018 r. poz. 9) i roz[”oriKIzeil?ii uykoti,wctyitti do uIti\ky.

\k \kon,wc I zohowitiztmny jest do dokonania wszelkich czynności iziodnien z Operatorem S stemu

I)ystryhucyjneo iiiez[wdiiyci do prztprtiWld/tiu;i procedury letestiticji przed.iucy i ławr/Ci W inicnti

;„„tmawijaueo liniowe n; d)strybuie. Oper;liirtiil Systemu )yslr}bileyjieeo jest 1” Iski Spolki (iizownieI\a

Sp. zoo., Oddz,,ml W W;iisz;iw je.

\\ lisiioc paliwi L5/OWe10 pizeehodz 11.1 Z w1,iwi;i,ce II W rifljcy \yiasnO ci sieci nitowej OSP określonej w

irunkaci )r/yłae!.enI;I dii SieW 7,1/owi,.

St;mndirdy akoseio\ye azu zrtidnie z ląozdzi.ilciii 8 „„I”ar;mnieiy j;ikościo\ye lMlli\y p;I!.O\yycll, staiiiliidy

;ikośejo\ye ()l)sltiui idbioreow oraz sposób z;ilaly uiiiia Iekhil]Hicji fOY/1)o)i”/;idZeiiiii MHhisLn, ( ospodarki z iliiia 2

I putt 2010 r. W S)tIW ic szcieeć”łowyeh w;im unkow ILlllkcjoIiowaI ni systemu .azou ero (iekt ednolib PzL. z

2014 r. poz. I

2. kod (I”\ o,niz NoiiieikIiiiuni \ póI;iuo Słowniki /amowleii:

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.

4. !.:injayJ;ijzcy iiie dopuszcz;i niozi wośej skl,clanii un \yiri;liltOW.cb.

S. Zainiwdacy nie przewiduje mOŻI Woiśel udzielenie 7.ltflO\YiC!i, o kioryci i lilowa W ;irt. 67 I pkt 7

tisiilWy

I V. TernU n wykonania za mowieniL.

Liiniwi.ijaey %yILI realizacJi „/.iilii”Wiei]ii U tetinijie od 01.09.2021) r. 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 W zikretie Obroni (pued;iiy) rycin

:„iernllym, wydm” ia prez Prezesa Urzedu ReuI;wj i I iiersetyk i

I



• „\ktąjaiiui koiiccsit nii l)iya(l/e11C dzialalnosc. os1iocktrcze, „ikrcic dys[iyhiicji a/Li tieiURŁt).
\Y\tl,ina PU Prezea i rzcdu ReI ilhiCj i E I]! itiyki — W przypadki \Yyl.(HLI\yUUW l)Łl.laC)”Cli
()l1citore1i SySICIULI l)ystiybucyjiieoo lub o\yiadezeIua \yykona\ycy o p sadiu iktuiliiei (liliowy;
)peraIoiciii Syteiiiti DyStryI)LiCyjnL;O Ul IWIildczCnie USlLlŁ (bSlIyt)Llc1l Ol/u LenuwcŁi Ul ObSzirLC,

iii kióiyiii ziiaiduit SIŁ IIi1UjSCC (idbiolil JZ1Iłtl zielI1Iles) — W piyyiadkii WykOJUiWCUW RIC
)peratoren Syswinu Dystrybcyiw0o.

li) sytuacji tkoiiomieziic lub fii:insowo:
Zainawiatacy RIC sliwri wininkij w lviii zakiesie
c) /doliilbci ti:cliiiictncj (II) (JWŁ)ŁIO\%Ł1

Zimiwiajacy nina \y,IrtIIlek iI siielnioliy leżeli \yykonIWCi wykaże, że
W okresie ostitnich trzech ai przet! [Ii1ly\\em icriuintl skladini otai a cieli okres 1rowideiidziiIilnosci jest kroisz_v — W tyiii OIKIesie, wykcinil n:tlcżycie, 1 W pizypidkti s\yiadczeii okreso\yycli lub
C UW IyCl\ 10W IleŻ W\ k4nlUe IYIICŻYC%C. CO IliliWlile) clyyit- iloslnwy azu ZlCIIlIi(Wi %flol0flWtlifl0WCg0
tYIU i: ii %yartoci liriitto Co i]iMiliUICl 600.000,00 zł 1(3)3111.

(Do j”rt/k:eiii tlij PLN ItĆItfĆjSCI It”SXCrUtILJ II” d(C(jtil”LJt Itl] /)OtII”titi/Zt”/tIi” jh/t]lćIlJ/O
1IiJIIOIAOII j,ciht/n ii pi).yhy”ooutlłu, iiIta:Otl-/ li li”lhUdi/; huaeh uż— /„LN. Z;ttzzit”i”/4t I pr:Iynut- Ś]cćńHJ
Jątt ptII)JIA()Ii(I?I?J)U( JJ](”lIOiOI” Bonzi J”oki, Z (bito iOcc;tc/cI posh;)yltinznz).

2. /anliwiIjac) iii<iie. liii każdym etapie RIStCI1OWlllIit, u/nic. )e Y ykonIwca Ric )ioSilda \yyiRiWIiIyCłizdolnosci. jezeli Z,iI11OJZOWI1IIIC zisobow lCclIiiICzliUCII ILIb ziwodowych W ykonawcy wprzedse\4z1cca 0.OspOdllczc Wykonawcy inożc mieć ncgliywIly wplyW na realizacje zulloiWieilia.
3 Wykonawca RIOŹ.C w celo potwicrdzeiiii spe niania warunków. 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 czccpoIeic ni zdoliiociacli iechiucznycli uli zawodowych lub sytuacji łininsuwej Ł11) ckoiioiiiiczziej innychpoidniioiiow. 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 SIWZwystip 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, Wsłc;cioIiio-4i przedsta%yiajlc łolio\Yil/iilie (VCI) podiiiiottiw (10 oidtlui”ii mu do dyspozycinlcł.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:iia:iic przz. nyktiiu:uwccspehiuianii warunkow ndjiuhu w ulsuepow:liun oraz zbada. Civ nic „-ichodza wobec Ieaipodinit tu podstawy wykluczenia, O klórych lnowi w art. 24 ust. 1 pkt 13 22- art 24 ust. S pkt Nustawy
3) W oolnieaen iii doi wiruinkow dotyci:ieych wykszt:ilccnki, kwal iflkacj i nuwodowych lub dosĘyiidezcni;uWykonawcy nioca hioleolic ta ZdL)IuiOsCiichl inuiycłi phiiiiotóW jtlSli podniituiy te irealizuja robotybUŁIOWIILIIe lub usłuoi. do realuzacti ktoryclu te jtlolnoci sa wyuijicaute.

5. \Vykoniwcy 111(11! \tshi(lfliŁ ibiewtc SŁ (I udiwleiue Lii IWICII1t. \Ę LLLIR1 przypidku wykoiiiwcyŁistiilRyiłil peIii°)niOcnili (10 rcpie;eritow”ani (II %Y iOl5tefiOWiifliLi oi tidiielenie zainówietilu tihiorepuczelItIwania M. pt.stepowailiu i ?.liwuiCia Uflhl)WV W prawic zilunyicnia jiLlhlcziIŁC(l. PehilOill()UniclMuoi1iod noorem niewiżilosci W jiosticu eluktronit,”acj opatrzone kw:tliukowanyni podpiseni elektroiiczuiyniiialeiy tloilac”yć (0 okrly. Ztliltwiajauy (lopuszcza złozenie elektronicirie kopii pelrioiinociiwtwip(rwiiŁlcouiej przez Iioilriusyi kwahilikowanyiii podpiKeni elektroniunym I)nkuincnt (luń Łłokul:leniy)/:nyicnljacy usianoWielile pclnoimocnik:l inui zotić złożony wraz i. oilccta w ootlzielnyin pltko, w postacIelektroiucznej opatrzonej kwalilikowanyin podpisem elckiroiuicznyni, II nlswpnie raz Z phiknni\llnoWiicyflli citerte sk<iiTi1iies<iWanY diujeiliieoii pliku arehwuni (III”).
6. W prIY1)ItdkLi Wykoii:twcow \yspolflie uhicLlajacyChi się 1) udzielune zainowieltiL, wtuinki oIkreslŁilw Wioizdziile. I. 2) musi spełniać col nai linie) jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy I;Cznie.

Vi. W”ykliucieiiie W”ykouiawcy na poolstiwie art. 24 uNi. 5 ustawy PZl”.
ZanUowiujacy przewiduje wykluczenie WykonaWcy :t podstawie art. 24 ust. 5 pkt $ ustawy ]„Zl”.
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\l. \\iIit (ISWUI(IC/eIl liii, (jOkIlIllQIj((li% 1J0tlyitrd/tJąCyCIl %peIllilIlit \y:IrIjIlL(ln ii(liiiIti W poS(t[Ju%lJllilI

orni. b rak podsi Iw wy klucjenia.

1)o nler!y kady WykoluiWc;! IIląis (lol;lczyL iklutlile CI dzień Skt;Ld ii!a olei! ()Wul(lCZcIlit \y Orlilie

cdiloIile:Lo ctiropcjskici.o dokullitOILI zniflowieni;i (JI oZ) „ p rz;iclyoIleŁo wedlu:, wzoru stiiid;irduwto

oriiiiiŁirni t,lrt‚ltiiie:.ti i o;poi”idzcIlicni liYhoI1;Ilącz\”!u koIlu:Nąi Lciropciikic \V 7łkrc;ic %yk;izan) II-i IV

SIW/ (/il;icznk nr ). Inioriii;iu1e z;iwnrlc W WW tIOkLil]1e4c1C hcd;i hIlilowic wsttpiie pot\yCrdzCflit, 7C

CI lic podlc:”i U\”kluCzti)iil LI?!? l)tliiC! \YafIuIki Il(17ii111! W ;)IlltlM)w;iniLI ilSIrilkubi \YyptłllSIIliLI

tkikunitiiiii Ii iI(lii L lC li NLWIUL 4 N L O 3ljl J bł (11)1 14)

wyptlnHs” II [ 9”D t I lcktioiiiczw ii;ii zcdzic do wypelIlciti ilU! jct do.tcI1lic pot! Idee CIII

V!//c(i:Lpwci[froWJh/ItiLIkiNcN”ci1L!/ł:lt:T”LIJP j2l

1)! li L hI;\tw 110 li t L”dI II kłIitJ op Ii” ijwd 1ikil lin iii jio lp tli! J k IOIUtŹ lą li

I:c;iic wiz;ilik.wi; .L!iflwI.lC”IIIel1L%kUilLJ:ic ct!iijeitei;ikiichini:i: (/II).

2. \k )I”.yp;!dku \ypOIIiCct) tll)iC:i;I!iia SJC Ci 13!iItl\yILl!!C Irzez WyktIlIIwc(IW,il 1)7 kh,ti;i ki”dy /

\Y\kOItI\YCÓW \VNC)Iriit tlI) t!ti1LIL\tll SIC (I 7Lifl(i\ViC1I1C NnICi\ IC przeSlIc ZW)tlllIC 7 7Ł15!LIiIIII! (ikre\I()n\ nI

w 1k! I ( )iwi;ulczcili;j [C illit potw leRlziić \pCIOi;iiIiC w;trulikow odzijli; libtt)owa:Iti, brak IiflLl%LI\y

\yykjut;zc;ii! II” z;ik resic, IV klIryin kizily z wykon;Iwctiw wykizule spelnililie wtruIikLw uiizi;ilti

II p stepu\y;IiIItL brak podsuiw w\ kluczenia.

\VyLIIII;Iwc;I. kiry zanhierzii powiefzyc W\koll;lnie ciesci zIImlW1LflI:L pśulwykoiiaweom, IV cel!! wyke: inni

braku isLiiiei li Icohec nich llOdSli\y \YYLIUCZCiIii : udzjilu w jioslcPoWiiIIiU sklitki J 1)7.

4 \\ykunawca LLÓI3” )OWOI[IjC SIC Iii MSOby TIii\tli (1Uflhit!t0 W celo wysIl/aol! linku i:Iniciia L4ol)t(

iiicli podsllw WykILicy.C!1nl LInI/ speIrlIeflili — W zakresie, lI jakim powoIue sic ia ich z:isoby — w;Ilulikow

t1(lzi:il[! II postcpowiI1lL: skknla JI DZ dli kI?dcao z 13Cl? !Wd!IIWWII”

5 Oswi; idc/Ci)lU pOCI iIii((C)W sk I idiI!C\cII Olene spoInie. flot Wyki)llnWcOW oraz I1Otlil!i(1I3W

tidosicpuia;icycli plitelicil SkIItLuie l(lrInuI;lryu II Dł powinny lWic (unie (luklIllIeillo ikk!i l?iiiC/lIeiO,

podpisIlleco kw;ilibkowinym pixlpisem eleklrurycynyin piJe? kazdeio z uch, iliseepille iialcy je wraz z

plihiiiii 1tiiIOWi;iUViIii otcrlc SkCIIii1flcNOW;lc do ediieeo pliki iIchiWufl! (JjJ))

( Zifl)IIwial;lcy (IopuNzcy:i nis(elniiacy Ikirmal przes iiiycb daiiych: .pdf. doc. .cIoc. .rtl.xps. mIt

7 WykOO;IwC;L wyiel iii! J I I)Z, I triie dokument elektroniczny. Może kur,ystac z flar/cd/ul I 51 „D (Serw

urnoZliwlijacy wypelnienie pofluwile wykoiyysianic ISl”[) tlusiepiiy III str011k

l0lś”f”tl iltei!IIlit „1) Ul CilIycIl tItINIeplI\”cli iIiritd?i lii, iipi0lflhi1i(i\liICL Ltit

tiiniuikw II]! \t\”peliIltIi!c JI 1)! utwor/LIlic (lukLi!ncllltl cckiroiiieniec.o. W ecnyni z ww. loritlitow. )r.”}

czym z;i1cut sic stosowanie formatu .pd[. Zaleci sic sIosuW;iiiic ni! zedzit I iL).

JedIloliIy ilokumeni pr/ycotowluuy wNIcpiIie przez Zainiwiaj;iceio dli przedmiotowczo positpowanlt (W

lomlimieit MIlI do ztimpontmwanii W serwisIe I cl Sl”[)) jut dostcpin” liii tflhmiic imllcrllutOwcj

Zaotiwi;i;icca w iiIju5CU flhiflles/C?LJJiIU Ii illiujsI”c 51 \\ 7

9. Za riiiw kij 1! cy iii fu rniuje, że Inst rit keja wypełniaii in J [DZ jest dostęp iiii na stronie Urzędu Za mówien

I”I2I)1iCZn3”CI) pnij Jinkiem: bi tp%://www.IIrp4oy.J)l/ ilu iIJll%tl/Il f [ile/90 I5/321l 5/ln,1 rit kc

IQ LimuIa\yiIiuy prictt utlzitlciiieiii /IIfltl\VitiIla, \YC2.W/it: WykoiIi\Ycc, ktorciio o(ertt zostali iitjwyytj

oceniona, do zlożenia w wwnaczoluymn, nit krótszym ni? 10 diii, terlilinie aktualnych nt dzien jlożeui;i

IlaNtcpulacych ow;idczemi lub tioktimeijtow

)) \kmailiie kouces;i min prowidzeitit: dł!il;ilnusci uospod;trc”tj W inkre:it obrobi (spr,etl;iży) ii”eim

/iemIuyin, wydami przeł Prezesa Uwdu kcgultcj i I nergeryki.

2) ĄkIu;ltlc kcricesim n;i ;imcny;iiltciiie diillilnosci ospodiruzej w zikiesle tystiyhuci g;iżu ?!Cfl)iICiitl.

wydami Prezesa Urzudu Nec ulacji I nerietyk I — W pizyp;idku wykoiliw cmv budicych Operuorcin

Xysteiiiu I)ystlyllueyj!iuzo uli oswi;idczeitia lyykoii;IWcy O 1 isiad;uiiu IlkIuLtItlej tliIUflyy z ()pei;i!orelii

Systemu Dysiiybticyjiieii.o ni świidcytii ie tisitig dysiryhucj i azu ZiCflIfluiJ,(I ni Ob5/afle, Iii ktuiyiii

!rlijduje się micscc O(lL)i(IFU lit/Ii 7iciilueC(l — W Pr/YPtdku WyhClfliWCCIW nie bcdtcycIi Olleia(ore:n

Sysicoiu Dysirybueyjiiuuo

3) niormacji z krajowego Rejesmru karnego w zakresie okreslonymiu w art. 24 ust. I pkt 13, 14 21 ustawy,

wysliwionej nie wu,eniej fliz 6 miusIecy przed lil1\ weliu turniowi skI;ldamlii ulen.

4) zINwiadcyerIiI wleciwego n;iczelnikt uriedu skirboweet, potwierdziiceo. że wykoniwca ile zileci z

opilculleni podaikow, wystiwroimeco nie wczcsiuie tuz 3 rniesmce przed uplywciii teriulinhi skladinil

okrt lub innego dtikun,eiuiu potwierd”;tjacec,o, że wykonawci z;iw;trl porozuoliciu ic Z \yla:ciWy[u)
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or!:aIicili podatkowym w sprawie splam t\ch li le iithCi \ylaZ J Cwciitt%ill%Vii\t Od4e1k111u1 lub r”tJS\yil liii, w
szczerÓlnL)ci tiz\sILi przeyidziane prayeni z\yoIntenie, odroczenie lub iozloieuic na rity „.aleclycli
plac oset lub wsti/yinailie w caloei wykotiani;i decy/ii \YIasCi\yCcO ortaomi:

) „c,\yi”(lczei)ii \ViiSci%ti terciioYcj jednostki ()rcinhzaeyji]ei Ziiki;idLi L bezpiccien Spolecznych lub Kasy
Rotiijcie, L i czj eczstUa )poItcznet) 111)0 tioeo ilokuineniti p0I\yitrtlzijiceo Że Wykonawca nic
zalecit z oplicinicin shIdlK ja tibezpeczciut społeczne Lii) zdrowotne. wysIiwiOiterO nie wczekukj niż
3 nuesitce przed uplyweoi terrijritit skicititit uleci lub nneo dtjktiiueijtii jioiw lCi(l/aiieeW. ze
\k”ykont\yezi\yirł pruztiifltiiic Z \%lL”Lluyill ui:.tutfll iV spriwit spiat tych iiilc,uosei Wr;iZ Z
c\ymtui!ilyric Odsilktiili Ul) erZY\Viliiil • W siCZe: (iiil()sc tiz\)k! j)rZefl”i(lzinic Wt\\LI)) /3%Olt%itllt
odiuczenit lub ozloztijie ni rity zileclyeli pitnoci lob wstr/yTllanie w citlosci wykonania decyzji\ylhci\\el) (li YitULĘ

Ci) oups[i wlieimi eo rcjtjrLt lub z Cenirilnc u itlenet lnlbiniie”: o l)i il,boci (iopcltreyej. czeli
xlrebne pyeJ)” w\in;i:i W pisu do rejestru lub ewidencji. w celu potwierdysiia biakti Ridstiu

\yykluceeiua na podst wie art. 21 ust i pkt I ustawy;
7) Wykaz dostaw, t w przypadku swiidezeo okre sowycli lub ciielych równ cz wykohlyw;In\ell, \Y Okresie
ostinieli 3 lii przed [iiYWCifl ttriutnu sklitanci okit. ajezeli okre a:owadzen”i izjilinose, est krÓis,
w hut okresie. wilii z jsdaneiii cli wirtose, przedmiotu. dii wykoitiiiii i podin:oto\y Iti Jucz Flur) cii
dostawy zostily \yyk(iiliflL, oriz ziłiezeijem dowotltiw okresl;ijieycłi czy te dostawy zostały wykonane ul)za wykuiiywme ictlczyeic, spurzidzoneco zsodiiie Z zilacznikiciti cr4 do SIW”Z.

Dowodanit m)otwierdy:ijiuyt)i CZ\ doLiW zotiy fl\k(iiiine nIiieĆ3eIC St.

— reierencje i)iti! nie tiokuateity wysitwone przez podnioi. iii rzecz kcreeo dostawy hy!e
wykonywane, i u prz pidku sw[i(ILzen okresowych Imiłi ciieiycli są wykonywane.
Jez.eli z uy.isimfnoiie; przyczyny o obicktywnyiii cliu;ikterze \k ykonawca nie et w stanie uzyskać łych
joktliiitiiio\y. \k \koiiiwct zkłija osuamiczeitic.

) (lOkttiiiCIitO\Y dotyczicyeb podutiotu tizecieco. w celu \V\ kintntii briku sinicri; wobec icio nudstiwwykluczeiiii oraz spełnienia, w zikrcsie, w tkwi wykoiiawei poyoltąic Siy iii C4o zasoby, waiunkow
udzialti W pOstepOwti)iLi cieli wykonawca JIOICĘt iii zasolituli l1odnhot irzecicr;o

• ieztii \yyko:iiwci cii sicclz”hc lub itiejste zainieszkitia :10/i teiytontiiii Rycczypospollt i Piihkiej. zieii;Hi
(ioktiiiitiltOW_ (I kIt)IYCI) iiiO\k,i fl

I ) pkt 10. I ) skiada ilormicje Z odpowiednieco rejestru tiki, W przypadku braku likieso rejestru, inny
rownoważny dokument wydany 1arzez włtseiwy orstit sadowy lub adiiiinistticyjny kraju. w którym
wykonawca ma 5iemlzile lub miejsce ztinjc,ykaio;i lub mn:eisee ziiiteszkin,i uli o”oba. kicie; iltitycze
itfluniiejm 1111(1 tlokumiicnt w zakresie mikredouni w tri. 24 ust. I pki 3, II i 2! l”ZP wesiawioity lic

wezesijiej ciz 6 Trlicsitey przed uplyweni terminu skiadaitia ulen,
2) pkt IQ. 2) 10. 4) — skiada iokuntnt lub dcktiiiieiity wystawione w kraju, w którym Wykomtmwca ula
aedzibe kmh iiiiejscc tiiiiieszkaiii;i poiwmerdyiijmce ntlpowietlmtimi. ze.
t) ile zaleLa Z oplacait ieni podaj kiju, opiat, skiidek mi: ubezpieczenie społeczne liii) zdrow ci cc albo że

ziwanl poroztinhene z wiasciwym ontaimem w sprawie splam tych nale,noc wraź z ewentualny ni odsetkait i
lub Ęrzywninii. w szczególnoei uzysku I przewidziane pitwemn zwoln dht odroczenie lub nizłożeitic na rity
zmleziyuli płitnosci LII) wstrzymanie w calosci wykonania decyź i wlaeiweĘo OrĘmnu, WystiWlOtiy nit
wczenlc nit . nikmccy przed uplywcin lentititu 5k idanit okn

b) nie otwarto jCĘO likwidacji ani nie os1oszono up:tdioci wystawiony ue wczeŃiiiej niż 6 nnesiec” przed
uplY\\em kUtii tli skłitltitit (lico.

2 Jeżeli w knmt. w ktonin W\ koitiwca mimi siedjihc Itili it%tj5ce znn eszkami lub iit ejsec zonieszkanii ma
osoba, które dokuitient dotyczy, nie wydaje sic dokuntentow, o których lnowi w rozdziale VII I. z:istpuc
sic je dokumentem ziwieni;tcyiht odpowicdiuo owciclczemue Wykonawcy. ze wskizanient osoby albit osoli
uprawnionych (10 eo reprezentacji, lub uświ,idezeiiie osoby. której dokument mil dotyezyu uczone przed
nL,tiriuszeifl 11ml) putni orsinem sadowym, udnimnaraeyjiiyiii albo orsaneol siiiiorzcltm zawodowego lub
sLuspodarezego włkciwyrn ze wzglcdu na smedzibe lub ni ejsce zain ieszktn ja Wykonawcy mili miejsce
Jiihiiesikii)fl lej it%iihy. [efinin) (ikresIOtie W rozdiale VII I stosnje sic oćowiednio.

I Wykonawci niij:tc\ siedzibe na teiyhiritnu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby umijacej
ilhiejsec zitnieszkania poza Lei3”toriuni Rzeczypospolitej Polskiet, której dotyczy dokument wskazany w pkt
10. I ) sk lida dokument, u kióryimi mowa w pkt II . I ) w zakresie okrelonymit w art. 2-l ust. I pkt 14 21
Jezeli w kraju, w którym miejsce ziooeszkmmui fili osoba, kiórej dokument mial ilomyczye. nie wydaje sic

7



takich tlOl-.tllitLIitO\\ /tdcpuje Sic L doktititeniciu /tWCYdICVii hWiatlcZeliie Itd titiby zloźOhi\ li pr/cd

liolarilh/elii lub przed or.si!ielii sndow iii. idiwit lrIc\IiyI1i albo orwi,iem stinorzitlu ziwodowe:o lub

ospoJarczeo \y ici\yyIii ze \yziudLl ni liiejsce z itieszkaitia (tj osoby. Temdii okredouy w rozdziale

\ .11 sli.isiije SIL t)tll)O\y1L.tlrll(i.

1. t)oktiiuciity lub tnw iadczeii ii ( dttczicc wykontwcy/wyktin:iwców W yi..pu”cycli W spólnic I Ii mych

zI(i(lli(ItO\y. 11.1 kóiycli z(iOlil(łScllCli iiI )tiJac_ji j)t)Ic;_si \YYkt)i)i\%el lii 7,i:.)il.cl) (ikILl(il1yci) w tri.

listowy), składane Sit W oryiiitIe W lstc doktiiiwiittm elek(itiiiiczrieo lub W elektronicznej kopii

tlokminw,iii limb owi,tIc,emiia poswiidczoiiui li żotlnosc Z Ofl wnaleni podpisem kwilitikowanyni.

/obowii,:nt. o którym iniwi w tydz”ale Vi. I ) nilezy /It)ŹVL W orys”.”tiali W ptisl.ici doktiiueatti

elukLrtiticzncso lub W elekiroiiicziicj kopii doktiineiitii lub t)5\VILtICZCIUi pOAYiitlezOlicI za zoduosc z

t>iyiiiimleiii podpisciii k\ylli iko\yailyril.

15. Dokuiiicnty sl)tlr:/iidzollL. WjCz\ku tibetiti 1105/i lflL ZiOZtilic WTiL / lluliltczeflielii na ezk po)ki.

16. Wxkon:iwci W i.:roiiye liii oi.l diii;i 7iIiiIeS czulili li; str0litr il)lcl)litiiwtj iloiriiei. O k!ó;ei noW.; W iii.

86 tsu ustawy LI”, pr”.ckze mi wlaptccliiti oswiadczenie o przyitlezrosci lub l,riku pzyntezuosc do

tj Lliit inipy kipitalowej, o ktorej mowa w tri .24 usl. I pkt 23 ustawy IZI”. raz ze zlozenieiii

uoiOzem. Wyko:mwc,m tomie di”WOd\ „„Kc j)i)Wii!altii J lllli\”Ji) \tykOl)IWCI Ile prowadzi mlii

zaklórinia koiiktit uncji w posiep1\Ytflitl O tidzelenit jiiiynei 05\\”i1dUtfliL skidtit Jtt W 1)ttstiei

ciek onicznel opitizotiej kwaltikoW tilyliI loujilselu elLłlrmliiicznyr,i,

I? \\ zakresie nie urezulowanyoi SIW! zastosowanie fuji przepisy ioypoiyidzetiia Ministit l(ozwoju Z diii

26 lici 2(6 I. \ -irmwe nidzitiw dokuiiitift”w IkLil iwie zuidit ZJIiiawiłjic\ od wykoi;lwcy W

postcptlwIii(i o uilzielcuue ttliitiwieiit.

1$ Jeżeli wykonawci ue zloty dokuiienttm, o któryu itiowut w rozdz. VI. I. niniejszej SIW!. owidczen lub

dokumentów potwieidzipeych okolicznosci, o których mowa w art. 15 ust. I ust;w y Pzl”, lub inityclt

mloktitieitow iiezliediiycli do orze rowidzuita postctiowiniŁ ow iadcztn;i lub (loku:iteuty .i uickśtnplclne

1mw uroi hkdy ltb budzi W k”zuine PrzeL !imiwiaiceso wuitpl t woic I z litW i!aey W CZW L do uli

złozutimi, uztpełnteiiii l)<i)rmwiunium W lerulilnir trzem siebie wiIinitiyitm ch\hui ze litoto cli zltizeait oleila

wykottawcy podleuralaby odrzuceniu tiki konieczne byloliy uniewa/Tiieliie )oste1OWiIiit.

l).Jeźcli wykttiiawca nie 7lOZ\ WVIfliISi!1VCi1 lielii(lliioCmiictW tiki zlmtz\ I wadliwe pel:iti:nticiicwum

/ilnawijey we/wie dii cli zlozcnii W Icrililue przez siebie wskuizanyin. ch\ li; Że Illinio uch JiOŹniiul oturki

wykonawcy podicea odrzuceniu albo konieczne byloby utiieważilieliie postupowaita.

20. W puypadkti wy konawców wspólnie ubicia anul) sic O utlzielcn „e /0)0w unit oraz w przypadku innych

hlodnLoiow, ha /i\ol)iiChi kiónth W\kohiawcl poleci tui /Had;iclI okrt%lobl\ tlI W iii. 22L uMiwy. kopie

tiokuniutiiow dotycz.icych odiowic(nio wykoitawuy lub tych podiiiobow. norii hye pow adczone jut

zrrodiiosc z oiywuaielfl przez wykoitiwcu ilbo te podmtiioiy albo wykoitiwcow wspoimite uhieLamcyult stu O

udzielenie ziowicnua iublicziego — odpowiednio, w zakresie kizdetio / nich tiotycza.

„l. l”oswiadczetia /i zuomlntisi z OryiniIen dokonuje odpowednio W ykoliLwc,. oduiittm. ni kiórero

zdolnociach lut) ytuulcji polera Wykotiwce \Y ktiniwcy wsptilnie iblerujacV sie im tidzielcitie zuinitiw (liii

albo jmdwykoniwca w zakresie dokumcutow lub oswi.dczen, które kazdcz.o im cli doiyczi.

22 J”okwi;itlczenia /1 zriodność z oryzoi;ilem elekIiuniczne kopii dokumentu 1mb okwiuidczenui astepuje przy

utyciu kwtltikowmimcrm, podpisu cltKlrouiezllceo.

23. W puypmdku przckazyw muła przez Wykonawce doktoiieiitii cleklmotiieinceu, W torutacie iuddumiuYln (lilie

konipmcsji, opatrzenie pliku zawienhaeerio skoiipresowine dme kw ahibkowanym podpisem eiekuoniuznyti,

jest rmmwł)ozntczm)e Z )oswi;idczcllte]li przez Wykoiawce zm zrit,tlnou z orywiiilciii wsiystk cli

clekironicziiych kopii dokutietitow zawuirtyuli w lviii pliku. z w\jalkicii konii posU iitlciooycli odpowiednio

pr/cz umeto WykoiltWCe ubmcriuijiyc”o SW wspi”inie Z Wili O ud/idCflie zuni)t)WcUht li/tł potlunol III

któreo zdolnoeitcb lub syttlacji plewi Wykouawci oraz z wyjątkiem dokumeiitow zlozonych w oryginale

podpistitych kwilibkowutyni podpiseui clektroimicziiyimi.

24.iczeli oryiuil dokumentu lub Owiitlczehiia, o których mowum iv ar. 25 list. I LhtaWy”, lub inne tloktiiieity

lub oswiaduzeia skliduic W lostupoWilitI ti udzielenie „tmUWicnht. mile JUlia1)” sptitzatltmtne w postaci

dokimiiieiitu elektroiiiezuero, wykomiuiwct nioze sporz.adzic I priekiztc elektrtitiicznui kopie pusiadtnego

tlc,kunwmiin lub oiwitdczetui poswmadczona kwtliflkowmuyimi podpseiii elektouicziyni

25. W przynutdkti wsk t/molt pr/cz wykonwee dostcph]oci oswiumdczcń lub dokumentów. o k mych lilowa W

Rozdziale VI SIW! w tai one elektroniczne pod okrcslouymui idresihmii intcrnclowynti tigoiriodustepmiscli I

bezpluttuych kiz dumnych, zunuwiajacy pohiert suimody dnie z tych ha, tlitiycli wskutzumne piYe” wyktititwcc

IfwjutlcJeiimi lub dokumenty. Jezeli uwmuidczeoii i dokumenty, o których omtnyut W zdurni picrws/yin 5)

bi



1ioij,idtoiie \Y „tyku obeyuii wykoujawca zohowiazaiiy esu do przedsiawieiui uch tioujiacztuuja japolsku.

2c. I ickroć w SI WZ, u iakzt w ;ahiczuiikaeh do 51 WZ ystepnie wy!nó]i podpisywao :i dokiuiuieuitóu” lub()„.\YilidCZCui LII” leż potwieu”cLuit:ic doktil entow uz”odiuou z ty”IIu”uiciuI, i.ulczy IFŹeJ. to rozuiuuiec jeo\yiatlezeIuia I cloktuiuienuy I. powinny byc opatrzone kwaiilikowauuyun podpisem elekiroiuucznyiuu osoby(ostib) tIpI”.iW”fliOI)t”) (tIpI”:lWIuiOi)yc)l) do rt”prezcuifowi:uulu;i \tykCIIlaW”t”Yipt)duiiiOILI. uj i;isob.iclu lub sytu.itjuLlorceo \%„ykoniw”t”u poleu”,:i 7Lodlu;c „/. z.usad.juiu rt”111”ezeIut1lt 1 \yk,l,I”lyIai \Ve \yi:I”t”i\yyni rejL”stu”/c lob osoc(osoby) Iimyużnionii do reprezeil[owtlIli;] wykoniiwcyipoclnuolo, Tlij zzisobaciu liii) Sytll]iCJi któree,owykonawci pole:i na 1,odsi,iwe pcliio:uiocnicuwa.

27. Pełnonwciuciwo. o klói”ylU mowa w „kl 26 pod ry4oI”eiU ilc%YiIYI)OSUT musi być iiozone W pOSliiCielektroiucz.ntj, ui1il(I70l1e l..\ytli!ikt)\e]iflyTU iodfliseiui tIektl”tllOC/ttyl)l lir/tv osok” „y \oWŁkuuioflc dol”eiirl”!cnt.ic)i \yskayane \%t YiiI5(l%\Oi ri1emrzt”. 7.mmnaw”i,ij;icy (i(h”yt”/i 7!ozt”flie clektronicy.ncj kopiipcimIomnoeflJcl\Ya flOs\yIii(fc/.t)mltTi przez mWL mus/3 kwilutikowanyiui podpuseiui elekiromuicznym.

\II. Infiutnacje li sposobie porozumiewuIlmil sic Zini;iyiijceo z Wykonawcami oraz przi”k;uzyw;iuiia()Ń%Yi(iLICteń I (l(iIślll]iII]l(”iW”, ui także IysI;iZmiIiic osób upriwtuionyclu (III pclrozlILuicw;lILirI się
z \Yy ho im 1 fl”Cil liii.

\ pt)STL”po\yuUtm o uuiJzrelt_iuue z,lll]o%VIenmii kotnhllITkiluju pomicd;y /ilnimwiriiric\mn 1 Wykom m%Crillui Wsi”czeróloo,c sklidanie o.,w u.iuttii. wuposkiuw (lTin\ t:Ii fliz oltrla), ź,iwurmdiinmcum III.iI,. pmyek:i/ywnue.iii Ibrmmuic odby wit sic elektron ruinie za posmetin ulw etn dcdtkoiiancgo iriiiuarza t!OSI(”pllCgO liG eP(Ąt 1”tira: ildrn”icpnioinĘa pr:ez in/mPona! (Fornuilar: do A”oniiimnkai”JĆL \Ve wszelkm”j kort” sptun(lt”:lctiz\yirizaluei z muinicjszymn ostt”nyaIiIemn /alnioyiajacy i Wykomiaycy posiuguj1i Się muoniereI)1 ()]LIosi.cniaŚ 9/i” VI D 1(11) II) poslcpowauimiĄ.
2. /auht\yr;ijacy fiole również kotuititiikować He Z 3 kOlliuW CUDU tri liomoci! )t)c/ty elekll”0liit”/nC ema 1

7;IiTfijyiL”IiiiiL(i IV” Iźdij”!
3. l)okumneoly elL”ktm”olimczne. tnwiadczeII[;m LII, elekli”ot]jc/t]e konie d(lkultIelltOW 101, oswumdezeii skirid,uae

piJ,et /ykonriwct” za posredn ictwem I”;rmti/ora do koouiii;i/coj // piko zalac,nik L Larnawiaacy dopusk:za
ró%Yleż mo,liwosć sktatlaniri doknuuteniów elcktroujiczn\ cli. m,\wuidc/.en limb elekt romiicum]ycl i kop(lOkuOiCflt(]W” łub oswirtdczcu „Li pomocz poczty t”lckmroitmuinej ni wskazany w pkt 2 adres em;,il:
ZUORIWLUII i;if wlnIpI Spostib sporzadi_eniit dokumentów elekrouiicznych, oświadczen lub elektron ieznyulikopn dokninemitow lub oswiadczeim insi hyc zidy z wymnaeuI,lam” okresion mm w m”oiporzadzenmtm ItciesaRady M ithisIn iw Z dnia 27 czerwca 20! 7 r. ii sprali/e ici”t”/a śnnM6u ko;iwmzd/cuy7 i/i *Ironk „zOiJ tu”
/;oskjunyuuz( li l01tt”leIult iilltoui”lt”ItIa /)ułhllr:Jfm j, turo: zuili”sh;”mmznimi J/”J-rLhoun nmzui tiok;on”ntr,utiić”kzrowcnych urn, tozporiidzemuuu Miuostra l(oy.wou z. tinirt „6 lipca 206 r. tu” .yrahl”ic nflLy/oti”
t/t M unz t „nh H”, 1czA „tli im Ci” — cit/cli” aiiicii IW/itL” od u ej kotu nic i” W j;osh „(Ni O „Uli//l (J „„cL/t „h”,,! aii,6 It/<1. Wykonawca i lo/e zwrocmc SIC (Iti !:lma\y mIitccsO O WYJibttILIiIC I resut SIW!..

.5. Jeitii wniosek o wyniuuuenie treser NI Wł wpi3 „uje do Lntmnmw uniceu.0 file poźniej tui dci końeri tli, I.w którym uplywnt polowa k”nniIiui skiadintia olćrl. /_zm;twiriaey tidzieli wy)rtMircń niezwlocinic, iethnk licpóźniej inż na 6 tiul pr,cd uplyw etn term tui skl:idan:a tilCt. icteh wnrttsck o wylw%mimcmhre lrec SIW!.wpłynie po upływie terminu, o któiymn mowa poWyżej, lub tlotyciy udzielonych u yjnisnici u. Znnunmwiajacymoże ucl,iclic Wyjineń albo pozo.slnuwic wuiiosck net ro O7ihmflhnt. Zruimnuwunijnucy zrnTlicsci wyJa.n]cmmrnt imsirotirc niernelowuj, 011 kwrej udoslepn ono NI %k L.
tu. Pmy,edlużenie terminu skladauuia otcr[ nie \4pływnt tui „je5 terttimntm skl,tdntuuinm \ynuosko, o kuoryuti mowa wrozdz. VII. 5 nimmiejszej SIW/.
7. W priypadku rozhientości potn icdzy I rescini mi intcjsiej SIWY., a tresera ody clonych odpowiedzi Jako

0)JOWI „um IŁ II) IŁ/Y pl/3”J IŁ trtsc I lilii IWILI II IŁ_LI polnmt3s/L (IsWi JdC/tfliL / mmii iwm 4Cl_O
8. /_aniamruj;icy tule pt”/.ewidtfe j,wolnitiirt „ebr,,ninm Wykonnuwcow.

VIII. Wy oiaa li in dotycz4 cc wnidi Illit.

Wykonntwc;i zcubowiryrmy est wnieić wadiom w wysokot”i 20 (10000 PLN (Jownii”. dwaiIzieuja tysięcyzłotych) przed uplyweni leriuiliu sklnudninirm ob_i.
2. Wadiom noże być wniesione w



1) p)iCIliHlZll

2) porcezeuch hankow ych. lub poiccicii;c(i spÓltI?iclc/ej kay t,zezcdnosclowo—kred\iout1, Z IYIII.

że k%y jc( ?t%4Zc poreczeflieni I1IUIC/IYI:

3) \y;IiiIlcl;teh lEIilkO\yyeIt

4) twiianeich ubezpieczeniowych:

i) preczeniach iidzitIzniych przez plidwol\ O kibnub ajowa w o. nb osi. 5 ki 2 lii:i\k

„) Iiitopid;i 2000 L (1 utworzeniu Polskie1 A:zcnc Rozwoju Pricdebiorc,.osc (I)z. 11. z 21)16 oz.

35”).

3. W;idiuiu WIL)S1OIC W pieni;iLlzu huczy wpIace pizelewei n;i konno Ziuawiaeet:n

— PLN (złotych) w banku IiNP „ai ihas Bank Połsk A. ()/Iiidż. 90—9.90 łóW” iii. l””iirkowska l(iO/In8,

ur i:icłii,kti: 09 2030 0045 4110 0000 4)020 5684) SWIFI — I”ł”ABI”Ll”K;

— I[111 (euro) w banku lIM” l”iirjb:us hauk h”i”ik,j S .. O .iiilz. )()_)Q łódź uł. Uioi,Ltiwska ((it, nN. itr

aiIyinkii: 72 2034) 0(445 3110 0000 04)34 1320 SWlrl: PI”.\BI”I.I”K ; lfl,\\Hl”i. 72 2031) 0045 31)0

0000 00)4 (420)

przed tinlyw cii, ieriiunii skI;idiuiia olch. przy ctiii ta lenom wniesienia wiidiLlm W loriiiie pienieżnej

przs wuje sic termin Lifllafli;I na r.iel,unku IĘInkow%I]l Zainiwiap,cco,

• przypadku wnesieuizt watliuiii W niej walucie nit PLN na rachunek \kazail3 do Wp(ai\ w PLN kwh

Z;iuuiuwijiceuo ilokoim LI przenaliiiowania ni; PLN. z;ltciu n; rachunku bankowym Z.inawciu;ceu.o

znajdzie ie kwot,; wyr_zona w PLN (nie ilize ona we ni zii 11/ w\sokti\e wadiun OkresIOti; VOl.

W. ikiej sytuuj; 7.;uin;iw;uj;iey zwróci \kykoii.wc\ kwoic wyr;z)ii;i w !„L\. i ryzyko teiiL[i:Inei

róznicy poiiiiedzy kwota wpłacona i kwota, kiur;; zostanie z%rticOila P° przflyalLttow aniu (uj. ryzyko

różnic kursowych) poniesie Wykon;w ca..

• W.7 przyn;udku \YiliehitnI;i \\itflLilil W walucie PLN na rachunek wskaz,tu\ do wplany w 11)1(0. batik

!;init;Lw;aiaceUo dokom;; ej przew;?owui ni I UR< )„ nIco na acltunku bankowy;, La1\ijiLu_;O

znajdzie sic kwota wynizon;i w lURO (po prze\aluio\anti nie wozu on;; być nizsza iii! wysukoze

wadaniu okresłuna w VIII. - W hkiej \tiiaL ji Z:;maw;aj;iey zwfl)Li W.yknnawcy kwote Wyra/Oni W

I U (u i ryzyko ewentualnej ióżiiicy porn cdźy kwota wpłacona ;t kwota. kwot łosinie zw!”OeOn;i po

prz,eu alutowaim 0 (j. ryzyku rożnie ktuisowych ) ionies ku Wykoniawc;;

4. ktieeziw wiiiesienic wadium W pieniadzu n;lstepuje z chwila uJaili; soRikow pieiieżnycI na rachunku

IXiilkOw\!fl LalItiWajiecru, O kt(IIWW nowa W ioLdz II:. -i itinIe)Nzej SIW./_ iiy_ed unhweiti turinnh

u-kł;id;,nia uLu (II. przeti i;phweiiu tiun i roti/iny wy”/;taeziul;-j jako osi;tec/ny tchu;; skkud;uui;u nici).

5. W przypadku wniesienia wadium w formie kimnej nit pienie/in pow yższy dokwoent należy zlożyc w

on rinale w postaci elcktronie;i,ei za pozreditielwent ;ledykciw ;tneco Ibrnuul;rz;j dosiepiter”o nn el”LJAI”

Or;uz udostepinionieco pizez. iunil”ortal.

6 W pr/yb]a(tkLl \ynu)szennI w;diiiii W brnie ew;niieji b;Iitko\yej lub ubelpIL-cłeniOwei. sW;iiailci;l iiiusi być

\%;ii;uilhja Iiieod\yoI;diia, bezyaiuiIhbo\ya i płut i pierwsze )lisCOhiiC z;idau;e z;uiliawiaj;iceuo,

wrz;idzoti zLioone Z u(iow:azhliauynt: przepisami i pow;nina zawierać iw-lepuface cienienie:

razu u dajact-r” o zlecenie 4 wykonawcy), heneliL eni;t : warancj ( zanilu ajacero). uuaniui,t (banku hoi,

instytucji ubezpieczeniowej udz uelajaeych cwaritnej i) oraz wskazanie ich siedzib,

1) kwoi e zWil fu

c) teflonu w;zno.sci Ęwar;uncji w formule: _od dni — do dnia

(1) zohowuazanie „lwaranla do zaph;ucenua kwoty wjnucj na pierwsze zadanie Z;liil_iwWj;ices(i W

sytuacjach okieshouiyeh w art. 4n Ust. Ąi oraz tri. 46 usł. S usfawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zauntiw leń pobIeżnych.

7aniawiajacy nie dupo-zez; „nozhiwo,ei tumuezczen;i W ireei :\y;InhllUi klitizuli tłuiiyeiaee, po:-reduiiciua

pod nilotow I rzec ich

7. / IreŃc; zwinine l/poleczenia winni) wyli ik;,e bezwarunkowe. n;I każde pisemne tajanie zs loszouie pl/el

/uinawiajaceeo W iernuunie lwia/ania olerta. zol,owi;uzan;e I warana (ki wyphaiy /ain;iwi;,1acenu pchliej

kwoty wadiouu w oLoIcznosciaelu okre(onycIi w art. 36 Ust. da i 5 usuwy LVI”.

8, ( )k-rta wykonawcy, który nie wniesie W;LditIIU lub wniesie w sposob nieprawidlowy z.osianie odrzucona.

Okoliczności i zasady zwrotu wadium, eo przepadku oraz z;tsady ego zaliczenia na poczet

zabezpiee;eiuu n;theżyie;4o wykonuni;i tiulowy i,kesla u”i;,w;i „/ł

10. Wadium niLisi zabezpieczać olertc przez cały okres zwuaz;łnua oferta, p e;\szy od (hiia, w kuóiyuiu uiIyw;t

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 teiiunii zwiazalija olerla ozpoczyni HĘ
wiiz z nJ)lyweIli leriiiiiiu kladaiiia oltrL (ali. 85 ust. 5 ntawy PLl).

2. Wykonawca iluże przedlużyć lerliłili zwiantnia okfla, na c/LIS niezkdny (10 /awLirciLl
sLllllodzlelnle LII) na wnioek L nLiwIilLicco. Z tylu. ze Lalli:iwiLli:lcy iioe tylko la/, co iLllillllei IL (Ilu
pized Llpiywell) tcr:niiti ZWILIlLi oLa la zwroclL sic (In Wykoniiwcow O wyrizeuie z:ody uLi [iIJCIIILL/el]it
leo Ieruiuuuitu ti ozluiczony okres nic dinzzy jetlieuk ii, (itl dnu.

3. ()tIinoya \yy!użeIlii zody lii przedłużeuie teriiiinu z\ąiizunlLi oleri nie powndtue tutuLuty wLiditunl.
4 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 przedluzella dotyczy jedynie
W ykonawcy. ktorcgo o:erla zosuala wybrLiuia aLo uiLijki)uz\ „tu tJS/i.

X. Opus sposobu przygotowywiiuui;i ofert.

Wykonawca hoje zlożyc CLII) olerte
2 ( )lcne należy ykyzyt w terminie (10 03.06.2020 r. (10 iodziiiy 10:00
3. 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
isuhuanyuui 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

4. Okuli I)0%y1111L1 hyc tor”dzoiu w etyku 1)Olsbihl, Z 2zucllowauhieua postaci elcktuouiicz:iej w loumacic
danych pdĘ .dc. .d uex.. rll,.xps lub odt I podpisana ktdiJuknwuiwnl 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

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 %ycoiiuia oleuly został opisany W luistnikej,
użylkowuuiki dostcpne na rniuuil”ortulu.
Wykonawia po nplywie lenn uuii do skkid;unia olert ue uno/c skuteczne (lukowie zm aun” ani wy coluć
złoto uicj tul Lii Y.

7. 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.

8. 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 slanowiacco /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”cuny lLodnie / wtuleni
stand urdowcgo loruniularza (ikresiOuetLo „W rozpornidzeu tu wykonLiwczyun Konnsj I :uropt”tsk ej
wydiiiyun ni podstawie art 5Q ust. 2 dyuektywy 2014/24/Ul :„ w zakresie wskazanym w SIWZ
zalacznik nr 2) w postaci elektronicznei ojiurzouc kwalifikowLuuuym podpisem eleklnuniczuuyun,
nistepnie wrazi plukiuiii stanowuacymu otene skouiipretnyać tio jedneio pliku archiwum (III”).

c) Lednoluuy dokument (JI OZ) podmiotu trzecucgo na zasobach, ku”ruo Wykonawca polewu „ W postaci
elektronicznej opatrzonej kwalilikowanyuu podpisem elektronucznyni, 1 flLL Wpnie Wraz Z plikami
sianowiacyuni oterte skoinprcsowuc do jedneso pliku urchiwuiui (711”).

U



(1) PeIIioiii(iCIiiCt\yO titi rcprezelto\yaiii;i \y\ktiIUIWC\, (1 LIC nieuk kkitIt pe(iiuiiiociuk. Puliioiimc ii.uiwo

iiiiii ;nsi:ic iIo?013e \%iaZ Z oIrIa \V oddi;elnni pliku. w posl;iCi cleklniuiey.uti np.ltrłoIie

knaliflkinyauyui putIpici3 elektrtuiiuznym, 1 ItbICpfliC Wiat L plikailU siiiluWlacyilli oleriu

sknuipiewane tln e(II3CLO jlikti iruInwul1l (VIP).

t) łotlO\YuiłliiiC podiuiUttI ir/_ucieti cieli wykonawcI poleui ut ziob;icIi Itib —\ttiacp podmiotu

ir/cuie;91 W poiaci elcklinnitincj op;erzoiicj kwałikkow.iuyiji podphcifl clek;roiiic.”.nyin. 1 nbtupn:e

yraL z plikami tauow acymi oltrlu ąompicsowat ib cdiie”,o pliku archiwum (VIP).

1) \y u—y.ypailku \YilOS/_tIiii \„3(litIi3i W birmie iWit fllł pienieżna. oryHllal (lOLtlIiiCiiti watlutliieo

(1,\\alancii Itib poiuc/u:i;il) iiale/\ yIo7yc \V ()r\ ii:ibe \ iOiICI cIckroliic?ilu Li po.ediiciwuiii

fIC1IVl\O\i1C1.O tt)i;iitibir/;i (It)iuIMiuLO 11:1 ti”IJAL1 olaz litu itl)f1!(lilC() priuz nmlPortal.

9. \k ykoii:iyc;i \VSlKałC CLtC 7alIii)\YiCiiut, k[UIiI z:liliicrZa poyieriyc poiI\yykolia\ycoin I

11)11W ykOlhiWcl fW

Iti. I)okilineuiy Spi)iLitIit)i)e w jeYVku (ii)cVili sa sklitI ilu” \yI”I/ 7. Iliiil)ic/CliieIii il;ttt/\yk )ft)Iki.

I. 1 rec 2)0/onej oluity nitisi lUlfl)Wia(l:Iu ireui I\\Z.

Wyk miiwca i)kNie wszelkie kliszA) zWi;7aIlt” J p!7\t)infy;IfltCIil ijOtcIiiutlf ciierh -

li. 7uma ajacy inlbrinuje, iy. zotluic z tri. 8 w iw. L art. 96 tht. 3 ustawy 171” okuty sLItdine w

i(b(ti)Wiill1i o z;liutwicitc putilicziiu s :iwuu I ptxlIt”f.LajI udosiupniuniti nil chwili rh (Itwaicia. z

wy1iikicn iilljiIu3ic: stuiowi;lc\elI Liiciilnicu przt”diubiou.t\i W t(l2tiiilICllltl (ei(aW. L ĆiII;I ((I kwuinia

0)95 :. O wdeziiiiiti ilicLicjciOc koikurcituii (I)t. I „ t)t)3 r. Nr 53. poz. ISO? z sizii. 7:11.). „li

Ca W tuitlililit :fklidauia (Etil z:Lu”zt2:. ze nie tito-iii one być udostupiiiaue i cditticzt filfC

wykaitł iz i;tslrzezouc inloriiitule stitnowiii tiijt.uisiice irztil,ebiorstwt.

14. \\„zeIkie iuiiirlii:icje stiIiiO\Ytiitt lii elitiliet prted-aehitirwi W rt)ztilliitIiitI I1rłCPH\y thi:i\yy i. tliiia 16

kwicinit 491 r. zwalczaniu niuticiciwej konkurencji. iatirc %\koii:twc.i Libii/u/e uko tijcntiiiee

irzed:uIioriwa_ ;O\% inny ;?oi:k. zIoyine w o5obnyiii pliku wi.iz Z ediioezeHlyiii Z:iłiliIC/uI:iciU 1tiuCeuii

„%alic,nik s(inowiiiey 1iici net piyedsehwrtwi :i nbtepnic Wraz Z )ilikaitii stilIiOWiCyiiii IIWII Czttt.

skoinpreso\yane (10 jednueu pliku :irchiwu ni (21 P).

(5. Z:ićr”czeuie Wtillitululi. kilCe lIC iłiOt4iii iiieiunłcy pi7ediCl1ii)iSiWa W O7UWlCflIti ui:iwy (I zwalczaniu

nieuczciwej konktire3ej i hutliw trlktO\yaIie. jako hc,tulec,iie I .NkutkoWtC Łiudie Z/(t(lnit Z ucijwila SN z

20 paniziurnikt .7(105 (yeii. III Cł)” 7.3 05) ich (k)I,uietueu.

6. Ziiiiiawi:ij:iey inibrinuje, ze W przypadku kiedy wykou:iwcit otrzyni:i od MIeLI) we/watuc w trybie tri. QO

I VI”. ti złozone pr?.cz nieo „y inienii i/lub dowody sI:uiowić beda tajemnice priedachiorsiw;t w

1)/Uli leniu tislawy o łw :i Icziti iti li ietiuzc Wuj korik urnie \k ykoniiwuy bed! ic priyluuin ilu prawu

y.ii.tr/.cteniit (h .iko i;mjeniniuim pr!uLImel)il)riw;i. I”rzićniiotuwc nisiizcćcriic /imi)aWiiij:ic\ li/iti VIi

kueczrie lYY lite/Ile W s\ iuaci i kiedy Wykonitn ca oprócz saiiwru /bl 17C2 cna, jednoczbiiic W kizc, iż

ilitne il)torutauje SiiIiinWiii iajeitiIiiue )lrLe(hąl)iOrst%Ii_

17. Oićrta. kińru1 tYtLI ile heiitit” śi1lpiwiidiu tieNel %lWł I. ntstije2rniuni tri. N7 ibL 2 iki 3 ustawy „iI”

Zostanie ()drłiie(iia (ali. ?1) ust. I pkt 2 titiwy I”!I”). Wszelkie itiei:bflofci i oh:ckcjc tioiycniuc ireu I

u 50.4! nilc7y Lutein w\” stór z łiii iwijlicym pttt”d trinnein kltImnii Ulu-ii U ir\I)ie

przcwidzianyiu rozdziale VII niniejszej SIW!. Przepisy tisiai IVI” nic irzewidua tiu:oejacji

\YnrtiflkOW utizieit-nit zililniwienit, w tynt zlipusow projekiu po kutni ue otwarcia ulen.

- Z;tniiwiijicy prosi o utl;iclenie illInniltuli na (unia: tizytezo io<lzu p<pt eIckfflinieLiitLu<i (t-eo

dostawcy. nłytcro tło zlozeni..t liodpisti ilLit wska-ania opio riluit,Walul do wt-iyhkat-ji oraz odczuto oturi.

Xl. Miejsce otwarcia ofert.

1. Otwarcie ofert nastapi iy siedzibie Zamttw iajaceO w lInio 03.06.2020 r.. O odziiiie 11:00

1. ( )hątrcic olert it.itepue poprici. użycie Aplikacji do szyfrowania otćil ilostepnej lii ii liii „otiaIu i

dokonywane jest poprzt-L odszyirowaiiic i otwarcie olei iii poinuca klucza prywatnego.

3 Otwarcie ilturi es! 3mU”fle, Wykonawcy ino:t uczestniczyc w ses)i otwaru ja olei.

1. Niurwlocinic po otwarciu olei !.amawiajauy zamiesci flit stioniu wturiwiowul iitfornitejc t otwarcia (tlen.

XII. Opis sposobu oblicz:tnia Celty.

1. Wkitnawca pod:t cune rciilizauji zaiitówietii popr/cL wskazaniu w I titiiiukiiiii echowym sporzadzonytii

wg wicitu siallowiacego Zalączniki nr I do SIW! lacznuj ceii3 olchowej brutto ni realizacje przed itiolu

za iliOWieli ta.

2. Wykomuawca okiesl W Inrtitulaizti CeilnWynl wy ilurod/enie umowne w którero sk kol wchodzi:
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— opkica za lali\Yt) aZOwe. oblicz_nim jako stiiiui iloczynu ceny iJt)ci 1whratc.o l)illiwil il/Owc:O UnIi
iloczynu .I;cwki nicdccziic1 tboii.iumcniąi liczby iuicsiccy
— opłata siai,i za tislur”c lecrowl, obliczami jako iloczyn stawki siniej, milOc)” tiiiiiiwiicj i liczby diw w
oki iSic rozliczcnlo\yyIrI,

— opła(1 zlilicIlIhi Ja tISltlC SIeClLflV,[. ohimczamii jaki, iloczyic SI.Iwki LIIIicIIIICj j 111)5cl pobranezo paliwa
jr) WcL1)

_emIy jednostkowi netto za paliwo tzowe oraz opiaty dyslrybtIc\{rw w vi/kWh inlety podać do pieeiu
miejsc ptl przecinku.

3. Leny IlliiSiiI hyc podmie wyliczone w zaoknnzlemliLl do dwóch miejsc po przecinku (zasada yiiokraHeiim;i
Ponz mmiilczy końcówkc porn inne. po\Yyej równe 5 iialezy zaokiay,hć w óycL

4. Ceiiii oteriy WiI)I)ZI lyi WyrzIyOI)ii W zloty-ch polskich ( „l,N.
5. Jezeij w poslcpowalliti zlozona heilzic olcitii, któreJ w”bór prowadzi by dii RiwtaIIa LI zamllwiajaceco

obowiazkti podatkoweeim zeodiiie i. przeoimli o podatku od towni ów I OSIO-L iiniawiaicy w celo oceint;ikiu ołerty doliczy dii )rze(bit.Iwioimcj w niej CLIIy podalek ud towarów risloe. ktoms Ilimlby obowiazek
rozliczyć zLodmlie z tymi przepisami. W t;ikini przypadku Wykonawca, skiadajac oicrte_ jest zoIiIiiwaiiy
poimi(yinowac zimu;ŁWi1tjace”o. ze Wybój C_ii tiLriy bcdzic prowadzić do pI)WstIn;l II ziIi1liwm;ijacteo
obowiazkti pot itkoweo. w-skaztij;:c nizwe rodzi: towaru. kióre (lostni hedzie priwatizic do jeo
p%ystaniu, oraz wskaztiiac ich wartośc bez kwoty podatku

XIII. Opis kryteriów, kić” ryini ia ILiiiwiaj:Cy hydzie sk kieiuiw;tI przy wyborze oferty, wr;iz Z podaniemwa I yetI kryl erioiy I sposol) LI oceny oh”r(.

I. Za otertc najkorzystniejsza zo—4,:;Iie tm7IhiIII okltii, ktćm:i ozy:ka mi,mwkks7.L ilcoc punkt4w W kryttrmum

— („en;I (C1.)— I OO Oj

Sposób okrcienia ceny:

A. („cna — C1.— I OO %
Zariiawmaicy ze w szysm kuli brum lary\ obcrlowycim przyjmie wiIr(u”:c Ii.4flhz”zii CkNY OIcILy jIkO C. do
((lIs” bidiiiI oicrty.
l”Llnki;iUja 7.1 cene iibcrly ust,dan;i jesi W sposol) mI.tstcpiiiacy -

(
xIOO pkt xJOO%

dze r Cc113

C,, Daj l/Si cena

C1 — etna ofcri y hadimie
2. l”Linkiaeja mr/yzn,Iwalma ofariimmi hcdyiu liczona z dokładności;” do dwót h rnir_”s po piyecj iLu. Najwyzszaliczba punktów wyznaczy nakorJ.y-stnIejs!a olerte.

. Zanmawiajaey LItIzieli ZiIII1OW1UIIhI Wykoiiawey. kIoreo oleria odpowiarliu betlzic WszysLk!ifl wynml:Cilniirniprzed”dawunlym W uSIa\4a 17.1”, oraz w t\\”Z I zosi;tnie imcciiiona jiki iIlIJkorzyslnhtjszI W uparciLipod; nr: K ryc cr1 urn wytx iiu.

4. Jezeli nie hedz;e no/ii;, wybrać n;ijkorzysmii c-jsze oleriy z Uwae; na to, ze dwie Joli i ccci obal przcdsmaw;ik sara bIlans uczty, /;uimm;iwi;Ijacy sporod tych Olch dokoima wybi>mti olcTly Z flawizsł;i cena. Jezelm„.osman;t iittonc olcrly O takiej saliiej cenie, zaimmawiajacy wezwme wykonawców, khwzy ilozyl j te olerly, dozioz.enia w Lcymnin;e okrclonycn przez z;om)awiajaceeo otell dodatkowych.

XIV. Informacje o formalnościach, ja kie powinny być iliipelnione po wyborze oferty w celi, zawarcialimitowy w sprawie nlnlowlenia pnbliczneio.

I . ( )sohy reprezenmujacc Wykonawce przy podpi”iywaniu umowy powinny posiadać ze Solin (ioknn]cfll\”ootwierdyajaue ich unm,icow;Inic do podpisania urnowy. 4) ib uinocoWInme II) liC I)cdtiC W ynikacz doku llIcmlLO\Y /ii łac zonych dii o lćny.
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2. \\ przyi.idkti wyboru otcity „.ioyoiiei prtez Wykoisiweów w1ióliiic iibiezijicycli O LidileleiliŁ

II11tIWILIlla /miawiajaey nitiźe żiidic przed ziwarc:um umowy przedsi.twieitia umowy reŁiItiilce

wsIiółprlcL tych Wykonawców. liniowa ttka winiii oktcslac strony tiniowy, cel driałanii, stosb

wspńldztiIani:i zakres pric przewidzuinych do wykonania ktdemti z nich, s udarni odpowedztilmisć za

wzcoiiatue zaitt1lyIeIiii. („t;ic”(iIIe tzasu ll\k.liiIa koit.oieiuiii (obcIIflLIj!ce20 okres ieaiiz:ILji priediinoiii

;iiiiitO\ lenia. ew;lr;nitr i iekojiiuł_ wyklticznie iuoylwosej wypowiedzenia eniowy kotioteun przez

kt.,IcokoI\yek / LiĄ(I cJlOtikO\V do c.”isti wykonania zaoiówienia.

3. /ay:iick lIlIOWY nistjpi wu wzoiu /aiiIii\yiiiceuO.

4. PosIallo\YieiIla tistilone we wiol c (liliowy liii. podleej IleeLlelacjom.

X\”. \Ą”niiiinii (lotyczace iahetpieczenii naIeżytei wykininia tiitt(iwy.

!anslwlaiacy nic wYmiwi wniesienia zabezpicezciii iiilezytuco wykuiiinii tlnio\Yy

XVI. Istotne pos(itiowieiti;i, które z(JNt1lni wprowadzone do treści LIUIOW3

)mow;i zost:łttie ;awarił zgotliue i nzoren pzeLlstlW”i)tiyiiI piyez \kykoii,wce Ll%tLtt(łIiIac\III ponizsze

pt 35101(3 W I L H I -

Zawierali budzie cutilacje dotyczice ccii, terminu li walii uliIow\ oraz wsk”zinie ealkow tul

nuiiim.iliit”i wartosci umowy brutto.

2. taiczna cena tiiiowy brutto uwzutcdiiii wszelkie koszty. narzuty i składniki iw i/inc Z \k\kOnanicni

/aj)looit”lla zgodne przcdinowm zaiflowicnhi Oraz cwcltu:ijnc nptiny i rabaty

Urnowi jest zawarLi Iii czas ozil,iczolly od dnia 01.09.2020 r. — 31.08.2022 i. łub do wyuzerpaina

kwoty stanowiacc; maksymalne wyniunidzene \k ykonawry (m,akymIna wartosc tiiuowy). W

zaleztiosci. która z sYtil,icji ii;ist;ipi wuzen:cl.

1. Progiiozowaiie zimzyce paliwa gazower”o ma cliaraktcr szacunkowy i nic stanowi ze strony

łoi iw jiceuo zobow ia7aIiil do zakupu paliwa u:l/owego w podanej iosci. Sprzedawcy nie budzie

irzysłtiuiwiło jikickolwiek roszczenie z. tytułu luc pohnniii przez Zaitawiaiacc:o przew 1(1% wallcj

ib,sci pa) o”a Pl/l lX%5O

5. Sprzedaż uazu z lemliego oraz sw adc,.en ie usługi przesyłania i dystrybuuj budzie odbywać sic ni

warunkach okresłon\cb przepisanI, ustiwy z dnia IQ kwietnia I )97 r. I”r,iwo elierectyczne. przepisani

Kodeksu Cyw i Ineco. zisldami okre onymi w koncesji. postinowicllian i urnowy w sprawie

zarmwiemlia puhliezneuo, zuodnic z Faryki wykonawcy w zakresie obrotu paliwiini gazowymi oraz

latytu Operatora Systemu l)yst ryłiucyjneeo dla u\lug, dy stry buc1 i paliw gazowych i usług reiptzybkacj i

skropkinco za/ii tlIŁ odpowiedniej uitlpy tary:tlwcj.

ti. %%„ykoim,u ca zuliowiazuje SIC do prze tlazy gazu ilciulicul I W sokoniciowezo typu F i zpnxii :tgo

dystrybucje LI) zlmtwiajacego W sposób ciigły piez cały okres obowizywanit linIowy.

7. Wykonaw ca zobowrizuje sic tło sprzedazy gazu ziemtleji) Z znchowanieni obowi,tzujacycli siandardow

jakościowych. okrusion cli W limfie. l”r,iwic tncrucmycznym oraz aktach wykoiiawczycti do tuj

ustawy.

K. Wykonawci zohowiazuje sic zapewnić z;tmiiwiaiacclnu standardy jakości obsluzi pt”lceapcc na

iieodplatnyiii udzielaniu inhmrnlacjl w trawie rozliczeń oraz iktualinch tint i ztniaii ptyepbow prawa

pow7zeclłliie obowiazujicego W zakresie ohje:yi UliOWi i makie lOzpatl3-wimtita wniosków nb

rekIarntcji zIi]ILwi;ijacezo w sprawie rozliczcii i udzielani odpowiedzi, nic po/nici tuz w terminie 14

titit od dna złożenia wniosku Jut) zduszenia reklamacji:

Wykonawci dołiczy do tituiowy aktualna miii dzień podpisania Liniowy Tirytć cen i opłat z,irwierdzotia

pizez Prezesi Urz.cdu Regulacji I .imcrgemyki.

10. Wynisrodzenietu wykonawcy budzie wy nagrodzenie utunwiie w którego skład wchodzi:

— opłata za paliwo gazowe, oblicttimt jako iloczyn cuimy i ilości pobranego paliwa gazowego.

— opłata stła za lts)ugc sieciowa, obicjina iko iloczyn stawki sIlłcj. 110ey llillO\ylicj I liczIw zodzin w

okresie nuzliczemuiowyrn,

— opłata zmienna za usługc sieciowi. oblezan jako iiouzyti sttwki /Julielillej i ilosci )1l1hrlncgo pdiwa

el/l )Wcet).

— opłata abotmmuwiuowa, obliczani jako iloczyn stawki miesicc”tiej i liczby niesiccy,

zgodti ie z. treścim l-nrniularz,t Cenowego staltowiacugo element oferty.
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Cena ta IWO fl%LtIWC nhila \ytJictlni,%L Wszystkie koszty Licznie z poiltik ciii ahuyzowyiii. z bialyin
ceiiylikataiiii oraz ze \ys/y.tkiini opIattn1i tIystryhncyittyia.

II. Wykonawca poiiiIoriiiuu zai iawi;tjicco dra eleklionicznit W iertiiiiiie do 7 dnia k leiidwzoweo każdetomiesiaca na adres blaszczyk];:iw.lodz.pI li wartosci ilo.ci ztiZyteii Ilaliwa gaztiu tt.O W iopr”.edniioLi esic obkczctuowyiu. Vt ykontiwct wskiue w umowie in te, nazwisko. numer melelonu adres pocztyelektiomuczimej osoby iidpowiedzraliiej Ze strony wykonawcy za te czynimosu.
2. W razie mucdoirzyiu;iiiia pamametrów jakosciowyuli wiui lub st;iiidaidów jtkosciowycli ()bSłLlLI odbiorcy.zainawiajacelilmi buda pm7ysIilLiwać boiuIkaty od wykonawcy lub Olleton Syaeintt [)ystrybtmcy)neŁozLtldilit] Z I1OStIIIOWW1]itIlll (ldp(iwledlIicIr [aryk

li. Str011v przewidujm lilo/IIWOSL dokonywaitim zlilimli W tiinowie. Zmiana umowy dopnszczalnt budzie w
uranicitcli wyzimaczonycłi przepisahili I”uI W tyiii artykuł 41 ust. 5 i 44 usL I P/P oraz określonych w
lliilicjSz(j LilUOWl(

II. Zeodriie z t rescia art. 144 Lisliw\ ł”,n 7mmn;mwitjau\ doinszcia iiiOZIi\y0sć wpronudzenuu zmian w trcsc IUinoyy. ktł.dorlzo\yo y przipadko yyst peiiiacdnej iastepimtqcycli okoliuziutsci:
1) ZIEI.itIy staWek lut) Zasad oj)odatkowani calu lub ulystnbucjm poulmtkieii VAt holi podatkiem tkeyzowyiii.
1) zmulana cdn otertiryel W razie znnmny opL%t\ M.i!e lub ZiiLei%nuj za tistitLe siecimiwi \% przypatlktm zmiany[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 ttmoww
./aniini oIno\yy ulopuszczilni hędze WY ranicacl1 wyznmczonycli przepisali l”/P, oiztz. okreslonych nniniejszej unniwe

2 Strony, w zu iizku z tr sci; tri. 112 na. 5 Ustawy IZP. zobowiizuja sic duikonić zini;ny %ys0kośuiwy 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 ustimloitego na podsitWie przepisoW O iniiimumlnyin\Y\ iatrothzeii iti ii
.1) zinitny zi.td podlegami ubeziieuyeiiioiii spoleczityni lub uhezpieczeititi zdi”owotmienmu lut” wysokoscis(mwki skjtdkj ta uheipieuzcnia spoiecnle lub zdrowotne.
4) zasad ertnnamlzeiiit wysokosci wpłat (10 pnicowiiiczyc[t planów kapitalowycli, o którwch ulowa Wustawie z. dnia 1 pazd;iurunki 2018 i liC0\VttiC/Ui1 plauimcli himpitalowych iii zms;mdach I w spoobokrultm\ 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 którejuuuowa w ust. 2 pkt mcd, je otlmmosc sic W ylac lm te do cześc pr”em!m1ioi U UUOW\ zreahuz.owanc. zgoditieZ ierll]imiii”ii list;iIohlytilI tuuriowa. 1(1 ((tliLi Wujscii W !Ycie pI/epSOW /uumieuii4tcyc-l sttwkę pud tuku mimItoWarów i usług ort!. wyliczi je (10 c/csu przedmiotu n nowy, do której zasiosow;tnie mi;di te ziiu amiistLWk 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. awanosc wyn;wrodzeuui;t brutto źmistinjc wyliczona Iii podstawie noWych przepjsm”w.5. Zamiana wysokości wynacrodzctiit w pr;ypadkn z;mistumiemiia przestanki, o której mowa w ust.? pkt 2. 3nb 4. bedzie obcjimmwau wy jaczo je czesu wy nmerodzeut ma lEi leżiiecm) W ykc litw ce. w odo cleniu dokturcj tiastipla zmiliula wysokosci kosijów wykonania tintowy przez Wykonawu W zwit/ku ZWcjscieitl w życie przepisów odpowiednio zmuicmim;ijauycli wysokosu miuiniitalicgo wy nawodzenia zmplice liii) dokitmiujacyuli zmian w zakresie zasad podleramiti ubczpicczeaimumii poIeeniytn limbubc,piccz.eniu zdmowotncniu lub w zakresie wysokości sttwk i składki na uhezpieczemmim spo(euziie lubzdrowotne 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 kwokodpowiadijaci w/mostowi kosnim Wykonawcy w iwm.uku ze „.wickszetietui wysokosum wynagrodzeńpracowników świ;mdczacycli uslmmgi do wysokości aktualnie obowiazoiaceuo nimi nalnego wymi;igrod,eniaza prace. z uw,glcdnmenicmn wszystkich ohcitkń publicznoprawnych od kwoty wzrostu ni in m inalnegi”W ynaurodzenia. Kwota odpowiadijaca wzrostowi kosztu Wy konawuy będzie odnosić sk wyłacriuic doczęsci wyn;mgrodzen ii pracowników swiadczztcych usługi, o których mnowa w zdun in poprzedzajacyni.odpowi;mdapmccj zztkresuiwi. w jmkiun wykomiuja oto prace bczpośredutio zwmazmumc Z re;mt/aela orzeduiimoitmuumiowy.
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IIILLIIy. o khlit, IIlO\Va \V LISt. 2 lk 3 i 4. V yiiaciodi.t>iic A%l0IflI\cV tu uiuc /.ului:uuluc O

k\yoIu ( lj1t)\yid3)cd ;„niiauuu. koitn \Vykoun,\ycy pI1..KoulLu) \y /\yuii/kuI Z \yypIaI;u \Y\1aCR)d/culL

/I;IIĘ_it)owaulyIu H/c/ \„t yLouiuycc OSOt)(Iul1 swiadciacyuiu I>SItI_.>. KwoLi OdpO\yIZL( icI ZIIl[aIUc kosyitu

ykouu;uwcy budzic oduiosić S LC \Vylac/Ilic do c/csci wyu Lrodzc!1ia osób, o Idórycli flioWa \V zdauiiti

popI%cdZii;icyll1, („(Ipo\yI;id.lJaccJ zzukicnyu, W •iakńn \\L0litlji Orle pr cc bc;porcdiuo /\%:i.lruL. J

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

8. W cclti zaw,urcia aiidow, o który>ui iriowa w o1. 2, hiyda „c Stron iit>c wystiipic do drieziuj Siroiiy ;

ttnioskitiii O dokoisiiiie 71111110V \Y3 okosc wyoaaiodieiiia IIllIczilee.o Wykonawcy. wraz z otasdnieoieiii

;wieIIc\ll \y łc,clII1(lc %7c/c:(ilO\yc tt”,l CZCIli. cilkowiIc1 kwoty. O piki wyui,ood,ciuic

\\/\„l-anl,i\ycy p(i\yil1I1l.) [licu zIllIlillIc. (lili/. \ykll/aIicIll ilu: 0(1 klOflj n1Ht.ji:I; baili nn%I,iul illlsilLi

ty sokosci I sztaw wykonania OIIitIw” tii1adi1 pieli /Iliiallt \YysOkOci wyllaalod/erula l1lliCJIlCZti

\Vykor i;iwey
Q. W irzypadkti 7101:111. O kioiycli lilowi W [hi. 2 pkt 2. 3 1,jcwli i \ylIiOtie:ll wsuporc W\konawc:t. (eS!

(Hi zoIow uii;iily (lobIe/yi. wniosku dtikoiiitnI z kIóych Iled/Ic wyakluc W jakim zlikrclc /10:110

te iiluj:i wplyiy 1:1 koszty wkoisirti> I.Jiitowy, w stzelissci:

I ) pIscililic ztsl;iw tilIt \\\ naeroilzcn (zarówno p/cd jak i po ziiiiiinic) prllcownikow swiidcz:icych

o „łu”i. tym,: kcslcniciui zikieso (u/ccl cl(tl). W Itkiu w\ktllItI>.t on; Ilace hciposrcdnuo zwmz.olc Z

rtiIiy;ic(li „rzcuhiiuotti (lubMY omat c/tci wyIl;urodicIll: odpow d;j;icuj temu z.ikrcowi — w

przyiitlkuu zilllaily „ (1 ktimej lilowa W ulsi. 2 pkt 2,

2) piscInoc itsiawiCIlic wyililurodzcn (z;lmow;lo przed jak I po /Iiiianic) zlliaażowl%nycIl pmzci

\„ol1,lwcc (Viii swIi;dCzlcyclI lllthi. \y1I7 z kwotiimi sklatkk ilsztz.lnycli do Za1Jiidui Ubezpicczcr:

Spoicz.xcll!ka..y I(tilnicieco Uliczn.cczcii,l Spolccz;lc.o w czecu tin:ilowaliuj oricz Vi konuw cc. t

okreslcnicin z:ik;cso, w Iikmi WykOulilili 0111 prace licz1iiircdiiio zwlt,:i;lczrciilIzIcpI przedmiotu

tli110\yy oraz t:/tscl wyIllprodzcniIt odpiny ldlłjacu( teino zakresowi — y przypadko 71 lImy O którci

ill(iW 1 W ibl. 2 iIt 3.
list! ile Zt””it:iWitllic \iyiilhJui(I/cfl l/umowno pr/er jak po zml;iIl:c) it,in;_,iiinyiinth przeł

Wykonuiwce ostib wiuudetitycIi tIIokl Wtul i kwottoii itpltt (10 pIulc(iwIilczyJi plutiow k:ipitilowycli

w czckci in;[nsowanuj pmicz Wykonutwcc. z okreslen ciii zakresu ty jakim wykonujut Oli> piutce

icz;iorcdnio zw;,uzliue /. ucIluz:uci:i orzcdo ulu n:n(uwt ow/ csci

wy;uuirnudzuiiia o lowIuud.4uiucl teino zakresowi. W przypadku 2i niny. o któicj nowa W ut. 2 ku 4.

IQ. W )iyyJXl(IkiI zt]iiuiiy, kttircj tOhIMIL w OSI. 2 pkt 2, 3 1, czul> Z Wflut)skicuul wystcp(ljc Zauiuaw I4IICV.

jest tui uprawniony do zobowiz;tniuu Wykonawcy (10 przcdstawicoiui W wy/naczonym terminie, Oli

krotizym ni!. II dm roboczych. dukwncniów z kloryehu bcdyic wynikuc w jakim zakresie zilliallu, ta ma

W lI\ ii na kosny wykoitumlul IIO1OWY. iv tYtli I)ISClilIC”(i zestawienia wynuterodtcn, o kóiyun miiowui W

ust. ) pkt I. 213.

II W (enińuuic 14 diii moboczyt Ii od dnia przekutzumiuu wniosku, o kiórytut Iliowa ty ust. 8, Strona. która

olrjyi:,aIuL w n .osck. orzck:uc dnurie Stonuje tui kumać je (I zakres t w ak im ;:utw ucIdza wniosek oraz

wskate kwoic. o kiócu W\ :iuirrodzeuic nuilczoc Wykou:uiwc\ powinno ulcu niu kouic, albo uniórmi uncje o

nieiuulwwrdzeuuuu wiiiu isku wraz z uzasadiuieiiicrn.

12. W prźypudkti otrzyulluhala przez St rorie inioruutacj O niez:itwicrdzeni U tYli iosku lub cześciowym

zn(nicrdzcruiu tur osko. Stoliw tui itu)Że 0flOfl nie W\st:ipić / wituoskicin. o któn”m inowu> tY OSI. 8. Vi

takiiui tiizY)uidku przepisy ust. II tint, L 5(050w sic iidpowiediiio.

13. Zawarcie uuuieku uuasuupi nic IHizniel fu W reiinlnuc IQ di,> robcuc,yclu od dnia zuutwuerdzcni:i wniosku tu

dokonanie /i]llauly wysokości wyiiuuirodzcnua iualeŻneLo Wykonawcy.

4. t\ przypadku. uomcj iii,” wskazana w list. 2 lIki l—4. zi>uiaiy pwsieciiiiic ohowiaitijacyeli

rzcpiso\Y prawa (IOpuszc/fl SIC niożliwuisc zmianY tych postanowicil [lilioWY, na ktoie Zmiana

powszccliiiic ohowuue”u acycli przcpisow prulwut lilIi \YpI\ IV.

Iti Kir” ullitiWat

\Yykonaiycut z;ipktci Zan>uttyiuujutccniu kunc uniotiriut W wysokości 5” wyimuisrodz.cuiia brutto opis:ineeo W

Umowy Ja rozwuuizuloie U nowy (odsiapicn e tyypowuedzeut ic, taktycznie zapr!csluur t

wykonywania) puzez Zamawiuijacco badz Wykonawce z przyczyn Ieżuiuycli po stronie Wykonuuwcy.

2. Wykouuawcuu zapłaci LaOlawIulIuiCCIllti kart umnowii:t W wysokoscu 0,1% WYnaJlOd/eullui brutto. ni

kutidy ro2poczciy dzIcy opozilienlut w priypuudku:

II) piyedlo!kiucuj sic o co umajuliniej IQ ulni kuilcndariowycli procedury mu luby sprzedawcy z Winy

Wykona wcy

b) nic priekazania jednostce kopii koiuccs i na ohiot Cncwic elcktmycznui w terminie.

3. Kaiy urnowie Zuuinawiajacy na prawo potruicic Z wyiiuuwOdzcnIt naIe,nco Wykonawcy na

p1 dstu LWIC Umowy.

lb



4. W ])rzy])kidkli wyiapiciiiit okoI:ciitoci, o których 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 rrilitVi? ykoiiawcy.
5. lary tiiiioyiit p One hedi w tcnuiiue do 5 dni roboczych t”d dna n;idanni pIye7 !.ail l\yiai:Icc() lotyobci;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;ineLo/!il1t)wicni;i orl/ poiyń4 bib inozc ponc szkodc w wynikLi n;irLis/cii,;l 1)7c/ 7;,iiiat iiiiicc:_() i7tISLflYwiawy P/P przyInuja iodki ochrony piawitej pI7e\y lzianc ty dziale VI ustawy I .I”jak dlii posąpowauipoyyzej kwoty okrcslouic te pricpusich w”ykouiitwczych wydaiiych unu postawie tri. ust. 8 tisiuwy P/P2. 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 1 .ouopcjshie4o I Rady (Itl) 20] 6,o79 z dnia Ykwietn iii 21)16 r. w sprawie ochrony osob hzycznych w zu iizku z puc twur/.;uicni danych oohott cli
spraw e swuhodnco przcplywa takich Lubych Orl/ tichylciiuiu d\ uch iywy 95 40 W (oóIneiozpLbizbdyLnie 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 podstawie art. O osi. I lut l‚ c) ROD() w celo

?\YIiIZitII3”iU Z rzcdnototyym PtyPOtyiimcn)
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 oddnia zitkończeiui;i postcpowania n udzielenie /mmm”wcnia. a jezeli cia izw;niia umowy przeknicni 4lata okies przechowywania cibcitnuje cały cza (rwania umowy tuL, W Opliciti O prawnie UZlsatłfliom)yintcre 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)OWiifii Uo udzielenie zaiuiowieulia ptibltrzncio: konsekwciucie n;epodiuuuii okucloruych (bIllych wy”iuikaia zustawy 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 ;udmiinitraloni ogramuiczcnuii )rzclWanz;mil danych
osobowych z zlstrzc/enicllu piyyp;udków, o których unow.u w urL 18 ust. 2 RUDO:

pntyo do wniesicnia sk;irei do l”rezcs;u Unzedu Ucliuouw Danych Osobowych. :1y oma Ikiinl1ati. zcprzcLwarznn 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 „Panuc,howiazk Li iflioriuacylnyul i wyu ikajacym z ni. 14 k( )L)() w”glcdem osolI Lzycmimycti, których daneprzekazane iostaiia Zaunawiaiaceinn w zwiazbu z prowadzonym postcpowanieu)) i które 7amawiaacypośrednio pozyska od wykonawcy but,rcco ud,mat W PsiyPnWan:u chyba ze liii! ?ztsinsoWamuue co ulajinnic;ethiII Z wyłac „e(, o kk tych nowa n art. Ii ust. 5 R( )D( L

ty



XIX. Lisiti zaI;cziiihow.

I Z.iIicćnib nr I — „nr toiiuuIłi7:l nh-rty wraz 7. k)nhltiIai7ein CCI)OW yifl

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

SIEĆ OAJAWĘZA ŁUKASItWC2

iN SiNT U T WŁÓ KIE N NIC T WA

ZASTĘPC DYREKTORA

2 r Jakub Pletkiewicz

Jli
k

os-nba przyzutown -ica -iccylih. c- K erown ik Zatiaw apceĄo
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Zai”cznik lir I do iwz IZ/ZP—236—01f2(}

Picc/rć ()krciila

OFERTA

„Ioi(iiia W posiupowaIlti O udickuc ;iniÓwiciit pijhIczic.o na koniplcksoii;i ck SŁIWu tzaztl zienInco

%scIkonłetallo%lcgo tipi: I (II? koih,nsij g:IzI)wui Sieci BatI;iwctcj lijkasiew icz — Instytutu \4łńkieiinictwa

W I A)(Ii.i 113” LII. Sn icżiiej 5

Ntzwa I adres oferenta:

Ii:- iib ni lei c—ural

Ztui;iwiajacy: Iuirlylut Sieć IIacj;iwczi LUKASIIWICZ —\\ lókicuiniciw:, ni. lir cziuikj 5. I „ 9—03 Lód;.

O cnij eon doi Wc azuu zje Iiltlezo wysokomel inoweo I 311)11 L do Lot bw ni azoWe Sieci Bad owczej

Etikisiewicz — 11181 yttttu WtńkieuIIlict\4a W Łodzi ni. Sniczncj 5 zodnic z w3nilllI:lnhl 1iccyiikicji

Ioriiych w lruqLo% ziuiiowiellil III IiLs(cpuIluycIi w:runhiclt;

I . icrniili wyko”tin:iu: (11.09.2029 r. — 31.08.2022 r.

2. Oświadczani y, ze YalnicrzlmY lik zimcrz;tIi%y lJOWLCriyC realizacje l1ibt%3iUitCy(II CZCCI Zili UW clili

ii \yyk( I I li I \yCOI li (III j) o/ciął ii v/pc /jć)

Opis CLC.Li /.lilI(IWitlII,i. kiora WykwIi\c,l LafliJcr/.a I W”\Y.i p)dWyk”n.iwcy

L1i.
rzyć III> real izaci I pr?c; f)I)(IWykoIliWCt

_;. ZircjcI rowilie nazwy Idre%y wykonawc(r% wystcpujicych spoInie (w przypadku Wykonawców

y1ć Illit tihieeaj;tcy”cIi St (I tidiicluiie /ilYlO\yIunIl)
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Lthtcznik nr.; do s;wz 1?. LP_236_0421)

%cc ćkt

OŚwIĄDCZL:NIr:

— ośwradczai,iy fu 111C naleźi 1113 ilO tuupy kapiulowuj, o ku,ruj IIiW,, W tri. 24 u.t. I pkt 13 ustawy Pflt\\ofl,iuówieii ILIl)licLI)ycli (Dz. L. 7.2015 L poz. 1)64 ze lin.), w rozUmieniu ustawy z dnia lb lu(eio 1007 r.ochronie Lonkurenc i Lon.utny,,iow Dz. U - y. 20 5 i... ;oz.
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