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spś fib.n isbb]lh $edó! 7mŃmE
Ib$(Grd')śtiid.b@!j&ŃtŃF'd xow'o! |9

l. NAzwA (FIRMA) oRAz ADRES zAMAwIAJĄcEoo
Akadcmi5 szfuk Piętnych w Katovicach

W'aD'katołic € 'D!

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIEMA
PÓs|eposme pm$f d7on. Ędfi. $' U}bic: pż.t.Ęu.i.ognnivJnęo.

3. oPIs PRZEDMIoTU zAMóluENIA
]'l' PŹedmiotrń @ówicnia je$ Do$awa Gpęedaż:) eÓdgii elelcycaej do budyńtu przy

ul' Kosarowej l9 zgodńiÓ z ł}Taguiońi zamawiającep okrś|olyni w siw

T.n.l : DoŚlAM Gpfudaż) ftIgii elel..rr'ta€j do budyrrku Puy ul' Kosaoqtj 19'
w{ó|ry s|oMikz.nó$ień: 65300000.ó

opi! : Dost.t! (sPŹ.daż) enersii €lektlyca€j do bud}Tku PŹy uI' (osrew€j 19'
p4!śj!gb!Ę!!: Budynok KoszarÓw! 19

c) l €ła stm.. budynku|
l' Rodzaj puyląca linig kablo$a 4 x 240 IM? r sllcji tMsfomatonuej K l37i
2. Ivliej*e pŹy|Ącfenia do siei/ g.. w|sno+i: aiski prądoN€ M sljściu ob*odu

od abczpi6&ń v lolu lioios}m bz&ielni ń/N w sleji l87 * kiĆru a
ilst.lacji odbioNy l taryfo$€go licailG oer8ii czymej, bi€ncj i biemej
pojemoliciow.j ore pŹeuadnikół p'ądoł)th l0o/5 A aiogtalowanych

3.  MocuoMo:70kwr
4. Grupa loryfow.: C2lj
5' Napięcie Ailmia: 230/400 v;
6' crupo pr4'ląc&ńioM: lvj
7' Uklad pomim$}: ub€zpitrrcńic Pmdlicajkows l00 A, łspó'Icz}Tnik mocy

Rocae ażycie oqgiielekĘcbcj ok' ?7 0r7 kwh

b) !n*a stlo!. budyrku:
l' Miejscc puylącania do siE'g.. s|óno!ci: @iski prądowe 'a syjściu kabla

z bfdżicloi 'VN w slacji Fesfońabmsej K l87;
2. MocuoMa:195 kvi
L Gtupa taryfovar C2l I
4' Napięcie 2dildnia: 2]0/400 vl
5. Grupa przyl4czcniowa: rvl
6' tJuad poDia'osy: ubezliecEnie pudlicailow. 3l5 A' wsŃIczF.ik mÓc'

tg=0J
Rocae zużyci€ cńcrgii Ć|Ćk|rycmcj ok' 3ó 493 kBlh

'ńą"



].2' Podde i|ości er*gii clektry.aej są wańoścnni sacunlo$yńi 2mówi€nia i nic mogą
byó podstałąjałichkolwiek roszczeń 20 strony wykonawcy'

],3 zmwiający nic dopuszca składeia o|efi częścioqch' oferty nie uwiemjące pehego
załrcsu pŹedmiotu mó*ienia zośaną odŹuĆÓnÓ.

],4' Zmasiający nje plzwiduje Ęboru najkÓfysbiejŚzej ofeńy z zatosoweiem autcji

]5 /mJw Jjac) r 'c pŹc\vidu'e mo/'i\\ os. i avmid t mov) rumo\ej

]'6 zmawiający nie doluszca skladeia ofeń weimtoł}ch'

3,7. w niniejszln postępomiu nie jest slma!fue wadiunj'
j'3 Zanawiający nie puewiduje udzieleńia amówień uxpełńiającycn'

4. TERMIN WYKoNANIA ZAMóWIENIA

4'l ze tględu na koniechość apeMienia ciąllości dostarv i zsan€ mos! mówienie
nusi zostać malizorme w teminie: od 0l.0|.20|2r.n!oLrB 12 ńićśię.y.

5. sPosÓB PoRozUMIEwAMA ŚIĘ zAMAIł.IAJĄcEco z \lYKoNAwcAMI
5'l wyjaśnjeńa dolycząc€ specyfikacji Istotnych wmŃóv u mówi€nia ud7-ieloe będą

z 2Ćhowmien zsad ÓkEślonych N ustasie Prawo zmóMeń Publicaych (ań' 38)'

52 w niniejsf}m poslępowmiu wszel*ie oświadcrenią Mioski' ?aświadcze.ią
zwiadoni€nia orż informrcje zamawiający i \łykonawcy pŹekuują faksen
lub drogĄ eleklronicznł.

5.3 w pŹyladku oświadczeń' Miosków. zwiadonień lub infonacji pŹekżyi\'mych
faksem lub drcga elektroniczn{ kada ż ston na ządaie drugiej niezNloĆzÓiÓ
potrvierdra fakr icb otrzlmmia.

5 4 wybrey sposób pŹekałqania ośviadcań' Mioskó*' awiadomień ole infomacji
nie nożc ogfuicfać konkuEncj i; zawsze dopuszcalna jeś foma pisenna'
/ /J'@en cń \vJa|\os paw'dZJJc| u uq.uie'

5,5 osobmi upmwnionymi do konl.l'1u z vykomwcmi w zakresie plo€dmlnyn
i ń.ryoryczńym są ]

sF9fib.n Ńohyń rmnkd! m6!łB
fuŚd* Gpudż) $4i] e lhrycocj do bud)Ń pq- d Kosmwj 19
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6.WARUNKI UDZIALU w PosTĘPowAr\IU

6.l o udzielenie mówieÓia ńogą Ubicgać się vykońa$'cy, któŹy spelnjają waruÓki

a) Posiadańia upń*nień do tr1kon}s?da okeś|onej dfia]alności lub czymości, jeżeli
ptrpn) pmva nąJdda|ąobo\ M|. i.h posjdd&i.'

b) Posiadmia siedzy i doświadcani..
c) Dysponowmia odpowiednjm polencjalen tecbnica}m oru osobańi zdo|nyńi do

*akonaia amóvienią
d) sytumji ekononichcj i finańsotlej.

okrcślone w ogloszeniu o zńówieniu i niniejszej srwz'

mówienia nuszą zlołć:
udfi'|u $'postępowa.iu (\€ B7.ru Ókeśloneeo
Ę'kżać spełnienie waruntórv okJeślonych w pkl

6'2 wykonascy ubiegający się o udzielenie
ośłild.zonieosp€tnianiuwarunkól
łzllączńiku nt r dosi$z)'a ponadlo
ó l w nótępujący sposób :

opŃ spNobu oceny spc| ani! Dokuncnty pot*ić.&ljącc
spelnianie {'arunkó{ ldzi!lu

u M'viajqcy ma. iż vykońa*Q
losiada uDńsnieńia do s]koDw'mia
dzia|a|ności. Ed'Y ł}kue się:
' posiadanien akualhej koncesji na
Óbiól enereia c|ckrycmą w'daną pŹcz
Prezcsa UŹędu Regulacji Enercetyki
fcodnie z d' ]2 useqT Prało
enerBetyczÓe z dni! l0 kNietnia L997 !'
(Df' U' z 2006r', Nr 89, poz' 625 2 póń'

. posiadaniem Uńo$! Gcnda]nej
z s'laściwynr (lotalńyń) operatoEn

l. Atlua]na konc€sja na obńt eneryiĄ

2, Umowa cenelalna z s'laścŃ)m
(lokalnym) Operatoren systemu
Dystlvbuc'jneco lub oświadcrDie. iż
wykonalca alvdł Uńolvę Gen€Elną
z wlaści*ryn (lokalnym) opĆńlÓren
syst €mu Dyslrybuc'nego, albo
loncesję ńa prcs'.dzcnie działalności
gospodalczej w z'lresie dysĘbucji
€ncrgii elekljj-cznej sldanoj pŹez
Prczcsa UŹędu Regulacji Eneryety(i'

a ]v pŹypadtu, gdy wykonaNca jest
tvlaściciclcm sieci dystrybuĆ)jnej
losi'deień akMlnej koncesji ńa
llorvadćnie dzialalności sospodmzej
N zakcsie dystybucji cner8ii
eletbvcaej srdmej przez rrezesa
Ur4du Regulacji Endsetyki.

7.PRZESŁANKI WYKLUCZENIAwYKoNAwców

L'p. I vykonałly ubi€gający się o mó$i€nie Duszą łyk'ft
brak I'odlt8ł do {Tk|uczenjl icb 2 poslępoNda
z powodu niespelnienia imnkó\' o klórych FoNa w ań'

i. ".ł1
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s'!oileia ndĄth Lr@*ó$ fuerhb
Dofu\l G.?dd) ąggi dłb ucj do edJ iku pż| U' Ko%rcw.j | 9

nają&Ó!'.b' . błż. Z ptrnępss!
ud,idu ł bĘłibvaej enpie a]bo .Iązku mają.y.h m celu

3) osoby plałie' kd}.h u4dującego 'łonka oĘmu aądująego
f pa.nępŚńro popeliion. ł złiązku z

PĘ.Lup{l*. pr!ępsNo ptTolko

osiqlnĘ.n kol4t.i mają!ko\y.h. a
w ergtrizo{o.j gfupjĆ albo nv]ą2IT

ma]{rh m a|u popehi€ni€ p'!j!pnN! |ub prśępsŃa

9) pod'niol'v zbiorcłe, }!b€c kóIych
prepisół o odpowi.dzi!|iołi

) wyk ało nNi w)'kaać, iż ! nosun|u do niego bż} j.n
pod{rł do Bk|u.fenir z poŚępoł.

!b|i.ły.h lj vykmi*.ów,
*idmję ]ub k'óĘ(h Ę.d|ość

og|oYono, z łyjąlki.m

pośmołEoEm sądu, je&|i uklad ńic prsidu]ć Apoko]ćii'
vierzy.ieli pŹez likwidaqę mająlku up'dłcgd

u{ ]Ók  2  uva\1

osób firycnYch
ośviadcćnie

7.l wyko!'$ca s z'kr €sie okreś|otryD ł'snvzjostzobołiązany $!k!Dć. ni € bóźniei niż
E-dz!g!.sts4!4jc-s&rt' spe|ni'nie warmkórv' o którrTh mowa w ań. 22 ust. l' oraz
brak podst!ł'do wyl.luo.nb z po$odu niesPe|nieli.Yarunkón' o k.órycb norv'

7.2. w nŹyFldku gdy wykon'wc. łfklzując spc|.iani.v'runkó'' o który.h nosn
rv !ń' 22 !sr.1BtNV po|eg' nn z'sobach innycb podniotórt na2aśadŃh okreś|onych
s.rt. 26 usl' 2 b usrarĘ'' ! podńioty 1ć będą braly udzia| s rc'lizacji cz9ści
z.mós'ielia - wykonlYca pŹedslarvia s odnicai.nitr do tych podniotó{' dokunenty
potwicrd'lj{.c bnk podstas. do rĘkluczenia łynienione Ń l'b.li (ro'dzid 7)'

7'3 Jeżli Ękonawca ńa siedzibę lub miejsce zmieszkania poa lerylodun R2cc2pospolitcj
Polskjej. zniaŚ dokumen6w ĘmicnioDych:
v pozycji 2labc|i : sklada dokmenl lub dokuńenty v]sla{'ionc w knju. N klóĘn na
siedzibę lub miejsce 7eieszteia, poNiedzające odpo*'iednio, f. :
nle os'dÓ ]eeo li(\ldac|i ani nle oclos4nÓ uDadlołi sla$ione nic $cześniej niż
ó ńiesiccv DŹcd uDhTcm teminu skladeia Ói.ń'



7'4 Jeżeli w njejscu fmieszkmia lub v kŹ]u' w klóIyń !'lrÓnaNca ńa siedŹibę lub nieFcc
zMicszleia. nic tfdajc się dokumentós qyńienionych powyżej' falępuje sięje
dokmentenr zNielającyT ośMadcrede zlożone plzed notańs*m' *'laści$yń sądow!ń,
adninisMc)jnym albÓ ÓIgmeń smÓrządu Z$tdo$e8o lub gospodeczgo odpowicdnio
miejscafmiesfkmiaosoby lub k6ju. ł'kór'm wykonaNca ma siedzibę lub miejsce

7'' w pz}Tadku rvąĘhvości, co do lrcścidokuńeÓtu zlożonego prez vykonaqcę mając.go
siedzibę lub nicjsce mieszkeia pofa lcrytolium RP. zamarviający może ntcić się do
wlaściw}-ch olgmóu' odpowiednio mi.jsca amieszkeia osoby lub kBju'
w któIy! wykonarvca ma siedzibę lub miejsce micszkoia z łTioskien o udfielenie
niezbędnychinfomacjidot'cfącychpŹcd]ożon€godokmenfu

7'ó Jeżeli wykonawcą są lodnioly ł}stępująĆe {spólnie Gpólka c}wilną (ÓnsÓnjm) tr]

Bml DodnaN do wvkluczenia musi N'ykazć każdy z podniotórv $-asrfpującycb wspó|.ic.

7.7 Wykonaqcy biorący *ŚŃln'e udzial w loslqpowaniu Gpólka crryilna' koisorcjm. ', )]
l.uzą ustmoNić pelnomocnika do lep.e7enlosoja ich rv PosĘpowoiu albo
reprezento$ania w postępo\żniu i faqdcia uńosf q soawie zańówienia publicaego
(pclnonocnictwo ńuŚi być dolączone do ofeny)' zmaMający noż€ ządaó pŹed za\Wcien
umo}vy s ŚPra}vie mówienia publichego. uno$T reeulDjącej $'spółpracę lych

7,8 Nic mogąz]oż'ć smodzielnie odrębnei ofeńy, pÓd rygorcn odżucenia raliej ofeń
pońÓszą so|idmą odpo*'icdzialność za deslLonmie lub nienależy1e s}koleie
przyszleso mółienia olaz a łTiesienie abe2piecżenia na|eŹyrcgo *]końdia

sBryijh.j. Ń'ouj ó \uD|s] ,lldrto !
Dsb\! (jp.4eż) uĘij d!k'ł!0cj do hd] du p.4 d k54[!\!j E

7,9 ofeńę wykomwcy syk]uczonego uaaje się fa odŹuconą zamaMający zawiadoni
!ó$nocześnie w'*ona$!ó$ o \Tk|uczeniu z poslęporvania' Podając uzasadnienie faktyczne
i nra$ne. 2 7.sl@żenień an, 92 Ust' l Dkt ]

3' FoRMA SKŁADANIA Dol(UMDNTÓw

3,] Dokuńcnly NiMy byó zlożonc ł' oryEimle lub kopii poświadczonej za 4odnośi
f or} sina|em pŹez vykonałcę' w pŻypadku, gdy flożoM przef wykona$ę kopia
dokmentu jeś deczytelna lub budzi *ąĘliwości co do jej plawdziwości. zmawiający
ńÓże,żądać pŹedlÓżenia orygina]u lub nolaria|nic poświadczoncj kolii dokmenfu'

8,2 Dokme!Ę spoŹądzone rr jęz'Yku obcyn są skladane mu z lłumaczeniem na język polski'

83 w prz)padku wykonawcó*' wspólnje ubiecających się o udfielenie famówieniE o@
w pizypadku podmiotóN'. co do klóIych w}tonawca pol€Ea na ich wiedz}
i doświadczeniu kopic dokunentóN dotyczących odpo$'iednio wykonał.y lub tych
podniolów są pośłiadcfuc A zEadnnś. z olyEina]cn pŹcz wykonasq lub



9.IłYMAGANIA zAMAwIAJĄcEGo oR z lsToTNE PosTANowIDNIA

9 l zmaŃający \\!nagą aby wytolasc' zloży| \r@ f ole.'4 prejekt uo*}. asi@jący

sF<ńkn Ńfu)t|' $ai|d$ dqi.L
fufuuę (ry,@) 4d!tid4Ę.Ź.j e ed,nb pq d' lfu-j t9

d) dośawa enseii eleIcycbej odb'Mó Śię będzi. na qmrkach okeślonych pŹepiŚmi
uslawy Prawo ens8erycae z dnia l0 kwi.rni. 199?i (Dz. U. z 2006i, N.89 poz

l0,3 oleńa lW 2e slmowiącyEi j9j i.lc8E|nĄ c4ść alącaikffii powinna być
spoEądzona pęez wykonawcę ściśle w.d|!g postgnowień niniejszcj spccf'łacji,

a) okres rozlicćniosa Ędfi. fgo.lny 2 ok'€*ń Ódi.rcnioĘm stoso*uyD pŹ€z osD'

b) l.łfuy sysnwiec Ędą ba koĄi.c otEŚu ozliceniowego ŚtoŚowdego pżef osD'
f lmineń platności w ciągu 14 dni od olż'meia falfury'

c/fiawiający zslŹega sobie ;
. plawÓ Ódś@ienia Ód @os' w ciąlu miesiącg od awiadomienia drugjej smny;
ńo'iwość fmhjg.ni! ilości zanawiancj encqii

bez dodatkowych oplot za wcrcśnicjsa Ózwiązeic mos} ore miejszcnie ilości

e) eny sg hórych Dzlicba będzje spŹ.da'ż cn.'gii .l.kĘcbej pozosta.Ą demieme
Ptu gly c^ obowiąz'Neia Wosl''

9'2 Pon'dlo mow. Mma awi.re zgodni. z opis.m eó$'enia siu dde dołlzące:
noc]' moł!.j' 3rupy pŹylą!4!ióscj' rNpy t,t.yfo*tj oa oae4nie obiekt! ldl'Ego

9'j zama\iający noż€ o4'ląPić od to\r? w @ic Byś4icnia islot'.j hiey otoliaoici
porrodując.j. ż€ łrkomi. uo$t nic l.ry w inl.Bie plbliĆaJm cuao ńe ńÓźfu by|o
pŹ€\idzicć w chMtijcj awei.' aviadMi.jąc o t'n wykonaw.ę na piśmie w &minic
]0 dnj od potięcia qiadońoś.i o Pos}żsfych okoli.aÓścieh.

Il'. OP$ SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
l0'I wyko.awca ńoże 'ofyć tylko j€dną ofcnę.

|0 2 zuaMa|ąc} fue pfuliduje zmN kogtów udfńlu \ postępow&iu'

l0'5 ofeń' połin.a być spor,ąd'ont w.d|ug wżor! tormu|tŹl ofeny sffiowiąceeo
zĘcait nr ! do liricjgej s! €cynk'cll'

10'6 oferla ńBi być napisa w języku po|!łin' na komPutetr' Dsz}de do pisdia lub
!ęcai €dlugopisembądźnicnywa].)matr@ent.n,

]0'7 za]M się, aby wszys&je zpifuć sl.lny ofedy \r@ f f,]ąlaiIGDi były kÓlejŃ
ponuDfuWe i 2łącbnc w spogjb lN.ly oe na każdej sEonje podpimc F^z osoĘ
(o$by) UpEMlonĆ do Śtlad&i! oświldcań woli w ińi.niu wylona@y' pĘy c4m
co Mjmi.j B pieMrcj i osldlllićj !mni. of.ńy podpis (podpisy) byl opifuny

-pi€.fł.ią 
imien.4 wylonawcy' Po&s|,.l. $rony mogą bć pamf()We'



sP!.tri*n rlbhFi \fu ó9' zeóqoń
Dcb\ę GFTd'J {łgii dc|'rylalj do hÓd! pą u|. Ksao\q l9

l0'3 wszclkie poprawki lub niany ł lĆkśĆie ofeńy mszą byó paBfowoe prz osoĘ
(osoby) PodPisjące ofeńę i opalŹońe datmi ich dokonna.

l 0'9 wykonawca zmi*Zz of€ńę w kopłcie om&zonej nafsą i a.Lesem zoawiające8o
olu ophbych w nalępujący sposób:

''okru na DosEq ę ' sp'edŁr śnel c|. eL"l.D LJeJ do bud\ n|L pP} Ll' Ko.AoVe| | a'
YF OTWERA( p?ed 11.  L&. lo l l r .AdL i r  lo: ls  .

l o. l0 Na $eMętraej kopNic naleŹy podaó Wwę i adEs wykomwcy, by unożliMć zrmt
de otsańej ofeńy w przyTadku dośataÓia jej z@auiająĆenu pÓ reminle'

I o, l l wykonawca może $prowd'ó nimy lub $Tcofać z]ożoną pŹez siebie ofeńę
syąca]e pad teminen skladeia ofelt i pod warurlieD, ż PŹ€d upbavem lego
lemińu zeawiający otŹyna pisemre posiadomi€nie o vprcwadredu nie lub
xycofoiu ofen' Powiadońienie tÓ nuŚi być Ópisme w sposób wskay w pl\1'
I 0'9 omz dodalkowo omacfone s]o\'ańi .zMlANA., lub ,,vYcoFANlE.''

] 0' l2 Zmawiający odaci ofeńę, jeż€li rystąrią okolicaości wskmc w ań' 89 st' ]
Usbwy Pr.wo zmółicń lublicaych (Dz' U' z 20l0 r' Nr l l3. poz, 759. z ŃŹn'

ll. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA o|.ERT
]]'l ofcrty należy skladać u zmaviojącego w bud)Tlo przy ul. RlciboBki.j 37 404?.l

!t Kltowiclch' Dti!|u Adninistra.yjno-I.chnicn.go i zlnówićń PubliMny.h
pokój nr lo0 ilo d!i! !{. 06.20llr' do godz l0.oo'

ll.2 o|e yolŹlhee pŹeŻ ZMawiającego po udywie |eńinuskladfujao|eńy foŚfuą
z$Tócone wykonawcon bez ich ohviermia'

|| ] z"m)wi.i{sy o,lq oŹy ol.ńy q ob..noś'i w)konąqców' k'óŹ)'zechca oŹyb}ć
l dniu łt (ó20|lr' o godz. l0|15' n bud}Tku pr4 u|.R.CiboBki.j J740.07'ł
ry Katowicach' sa|! s€nnru.

]2. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
I2.l cena powifua b'ć Ęrażona w zlotycb polŚkich z dokladnością do dwócb miejŚc po

l2.2 ccnę oferty rależy obliczyć uwzględiiając pelny atJes mówienia oktślony q sl\ł/z
dla taryB calodobowej.

l2'] Do ccny ncno wylonatvca dodajc podatct vAT' Kwob powięl.zona o podaEk vAT
będzie Ćeną @ółienia uwidoczńionĄ na fomuleu olerty i ŃzpafJavaną pu y
wyboŹe wykońawc'

t2'4 cena podma w of€rci€ posima obejmować wszys&ie ńiezbędne koszty NiĄzme
2 naliacją p@dniolu @ówieÓia 2 uszBlędnienień wszyslkich odal i lodalkół
naliczonych' zcodnie z pŹepismi obowią.ając,mi w dniu spoŹĄdzenia ofeĄ'

ł-t



sFqffLEj3 LbĘł \!rosłfodŃUa
Ik\ę Gpftd.') ńłBi] eLehDlb.] do bdF|! @'u|. Kosu mw.j ]9

l2'5 Roaifuia między Zańałiającyn a wykoilwcą będą prowadóne N Nalucie

13. KRYTERIa ORAZ SPOSOB OCEl.lY OFERT
l ]. l za]aqiający Ędzie oceniał oGńy wedluB n6tęI]ujących kr}'leńów:

cena (kośa] cnłeii elekĘcaej

I j'2 PuŃt'Y prz}fawfue z podme w pk| 13' ] k4'leia będą liczo'€ wedfug nstępującycn

Nr

Liczba Pulków = ( cmidcof) x ]00 x waga

' cnin . Óajniźsża Ćena ŚpÓśród wsżyslkich o|eń
Cof cena podea w oiercie

l ].3 }o dokonaniu oce.y punlty człon!ów Konisji PŹetareoMj dokonujących oceny
zoslmą zsmolwc' suua uyskmych puktów skrowić bę&ie końcową ocenę deej

l ],4 w toku dolonylvmia badania i o€ny o|en zmawiający może Ądać ldziele.ia prez
wykona*cę łyjaśnień treści zlożonych pŹez nieao ofeń'

14' UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

]4'l zmańający udfieli anówienia \łykonawcy' któEgo o|eńa odpoMada łszys&jm
wymaefuiom określonym w nini€jsz€j spec}dkacji Istotnycn wanbków zmółimia
i zoŚa]a oc€nionajako mjkoŹystniejsz w oPeiu o pŹyjęte l(J)'l€rim oceny olcń'

l4'2 zanaMający uieważni pośępowie w s},tucji' gdy ł}sĘrią przeslfurki wskaae
w an' 93 usta*T Praso zmówień Publicayc]r (Dz' U. z 2010 r' Nr l 13' pof ?59'

l4'3 Niealocmi€ po ryboŹe najkouystniejszej ofelty zmawigjący j€dnocu śnie za]viadamia
NykoÓawców. kó@y zlożyli rleiry' o:

a) wybolE mjkoryŚtniejszej ofeńy. podając nżłę (imo albo inię
i neisko' si€dzibę albo miejscc mieszkmia i adres *}ko!awcy' kóEgo
of€Ę Ęb!&o, @adnienie jej slbon o@ @$y (timy) 3]bo iniona
i nmiska' siedziby albo miejsca mieszkmia i adresy {ykoMwców '
któŹy 'ozyli o|eńf maz zc stEszcre.iem i poróMaiem zlożlnych oferty'



sFc'ffbcja tbhyd !e!|ós anó\toi
DonrĘ G''add) otr4Li d.h! 9n.j do h!d!łu pą d koyJoscj |9

a la]Će pMkację przyzn'rą oferentom w krycdm oc€ny ofeń i lącaą
pbklację;

b) Ękonamach, któIych oteny fosl.']y odrzuĆone, pÓdająĆ laadnienie
faklycrne i praMel

c) $}konawcach, kóŹy mŚali wykluczeni z postępowmia o ud'elenie
douien r. podajoc %sdnicnjc torn cic ipm$r:

d) teminic' po kóro8o upl'1vie mowa noże być z\fua'

l4'a ogloszenie zawiqające infom&je wsk@e w ph l4.3 pph a) Zmawiający Mieści
na sbonie inlemelou€j W'asD kalowiće Dl o@ w miejscu publicaie doslępnlm

l'1.5 Jeżeli wvkonastą kórego o|eda asu]a wybfuą uchyla Śię od aweia unoły
w sprawje mówienia publicaego zmawiający noż€ łyblać ofeńę najkorzyŚniejszl
spośód pozosEłych ofeń, bef prreprcwadaia icl ponoM€j oceny. chyba że ahodzą
Paslanli do uieMżlienia postępowmia'

15' PoUczENIE o ŚRoDI.ĄcH ocHRoNY PRAWNEJ

l 5 ' l Środk i oc hrony pralhej plzysluguj ą wykona"ly. a tałŹe imeń u podm iolo\i' j eżel i ma
lub nia] interes w uzyskeiu dmego fmóvienia orż poniósl lub może poni.ść szkodę
w $Tniku nmszcnia PŹcz ZmawiająceBo przepisów uśałY Praso zmówień

l j'2 Śrcdki ochrcny pBthej wobec ogloszeńia o fuówifuiu o@ specyfikacji htot.ych
wafur}óN zmówjenio pr4'slugują róMież organiacjon Ęismym Da listę. o któĄ
njo\l w dL i 54 pkt 5 ustały Plawo Z5mówień Publicaych'

lj,] odwol&ie pŹysIlguje Ęląchie qobec czyfuości:
a) opisu spo$bu dokon}Nmia oceny sPelniania NEfutów udzia}u w poslępowóiu|
b) \\Tk]ucreńa odwolującego z ponępÓwdia o udzie|enie ańówiĆnia|
c) Ódżucenia o|eńy odsołująceeo'

I 5''1 odsolmie połimo wskŹywać czynność |ub aniechanie cz'mości zfu5wi5jącego.
klórcj Mca się niezgo.lnośó f pŹepisMi uslavy Plało zamóvień Publicaych'
alvifić zMęfle pzedslawienie zdzulów, okeśIaó żĄdmic orŹ wskŹywać
okolicznośĆi |attycbĆ i pżwnĆ uaadniające qniesienie odwolmia'

] 5'5 odsolanie Mosi się 'lo Prez*a kajoMj Ifby odwolawczcj w fomie pisenÓej albo
elektronicznej opatrzonej bczpiccbtm podpisen eleklronicayn qeryfi koweym
z pomocą waacBo kwaIiijkovmeBo cc(yńkau.

l5 '6 odwołujący pŹesyla koPię odwołeia famawiającmu !ftd upłyven lemiru do
Miesicnia odrłolmia w laki sposób' aby mógl on apoaać Śię f jćgo tEścią PŹed
upbv€n tecr teminu' Dońoieńy{a się' iż zoawiający mógł zpoaać się z ftścią
odwoleia pŹed uplyłem t€minu do jego Miesienia, jeu li pfus]eie jego kÓpii
nasląrilo prrcd uplywcn temińu do jeeo qńiesienia 2a pońocąjedlego ze sposobórv
okEślonych w an' 27 ust' 2 Glawy Prawo zmóYień Publicaych'



15'7 wytmę mż€ w lemńie Ptaidzimym do Mi€sienia odmlmia poinfomowaÓ
z@un}F8o o niegodn€j z pŹePismi Usla*y czynności podjęlc.j !Ź.z ni€co lub
aixi4iu .ąuośĆi' do klórej j.Ś1 oÓ żobołiążdy Óa podsta*ie statl' na które nie
F4!łĘui. odsolaie na podslawie alt' l80 usl' 2 usta$} Prało zdówień

l5'3 ods!ł&i. łnosj się w temin&h ol@ślońych w an' l82 ustavT Prawo zamówicń

| 5'9 Na o@aie Kńjowej lfby odwolawczej strcnom o@ ucz€stnikon Pośępowia
oduo|awczeo pŹysluguje skfga do sądu. skaĘę Mosi sięi
a) do sądu okĘgow€go wlŃciłeeo dla siedziby albo niejsca mi€Śfleia

b) a pośEdnictw€n Plereg kajowej Ifby odłoławcrcj w leminje ? dni od dnia
doręcrenia oreczenia K'ajowej lzby odwoławzej' Presylając jed'ocz€śńe j€j
odpis pBiMi]rcwi ske8i Zożenie skfugi w placówce pocaowej opqatora
publicaego jes1 róMoamae 2 jej Miesienien'

16. INNE

Do sPnw nieueedoweych w nińejsrcj sp*yfik&ji Istotnych wduntów Zmówienia mją
alosoweie pżepisy u$ał} z dnia 29 stycaia 2004 roku P|awo zmówió Publicńych
(Dz' U' z 20l0 r' N! l l3' poz, 759. z póm, zń')

zalącaikani do niniej#go dokuenfu Ę:

sp4'ńh.F cbbył yeDLó$ ,oó$i(nń
odnę cpzn4 ocĘiid.ho.a.j do h!dJT|$ E4 !L' (owoNj |9

Nr

oświadczenie o Śpelnimiu łeunłów udziołu w postępołmlu

2 ośńadczenje Ó bmta pods|au do s} k ucenia

J vzór ofeĄ 0a doŚatr1 IomuItotefty

zAŁAczMK NR 4 DoTYczY wił'tczNrD osÓB FIzYczNYcl'l
ośviadczenie w utJ€sie ort' 24 Usl' l .k.2 uśaw

}.,.Ił't


