
z!|ą.aikidorcfpoą.l*nńPr9śaRldlNlińutó\|

zan *Ź(.iieogłośż.ń Ón' i.w BzP

OGTOSZENIE O ZAMOVIENIU

lż Lf . .?  i  ą -) .^; . . '1 'c f .
l! zznEfd.ń.. obow'.z|o* (

E z.m..szą.ni. n.rbowjąztowe .Ią, :r.|e;Lk/}ll , 27 d }?2

z:nów.i. pub ań.gÓ B Un:ń.* ł l dyn'ń aiego syłefru zkuńp (Dsz) !

zfwł.l umouł Emowei !

sE(cJA |: zAMAw|A]ĄcY

N.ł.: A|Ćd.ń . słuk Pi.|ńEh w ( funr.h

łd'.ś P&'oł'' R:.'b..jrl ]7

I . .  r  4 i  6939  ,o r9o22 ,2o5  9o

Ad6 nrcny dłi.tokj 'nary .ją.€go 'iżeri połrd': !t \!'fŚp'|':lfuice p|
Adt, nlony nl..idotri pod któ'yfi donrpro !a mfomtj.dotyaą.edynanan€go s}i €mu ł|uPów

! AdńńBMqi 2ąd*: cdn m
! MminŃ{F ządą: tdNa
- Ann.ft].lr 'no'ądNa
! Podmbt Pl*: Pń knĘo
! o'gł końrc|ipltllfuwgi ubehrciy pnwf sąd |ubl'ybunrł

- ńj'' iera ńep (Zih sp.koi
! s3nodz1!|ńI pub| żńy żalhd Óp .ki zdrcwohą

SEKCJA rl: PRZEDMIOT ZAMOwIENTA
l.'l ox.ś@tr l.*oM'oru uovtrNu

\/"/"!,



wylonn.d!!r9 pub *t| : "N]j]ep'ed'P|oń'p|o].hM" wozzdon

tr tr
||,''' ok.l|.ńi. pu.dniolu onz *i?|rości |ub zf lBu z:mółi.nir

' Prp'er Ambe.caph( gEfrł'Ź:24o

' ob](|o{ć.4ś.ipnry 4 nl

zżm.łńnq donło'młU'Źłdodlu*u n. nośńi|u.|ekrcn oDń!lolńżĆie PoF

Il'j'1) ł' pzewidu]. s ę udżi.rćńi..mół oń uzuP!].hjący.h
(llÓ,dy pą.|eĘ! nl6cźn|czan.co i

ł' Iub 2t'su żńfu.ń uue.l.l,jl.yń

|| '' ' wpÓLŃY SLNM| f^Mów R (cpv)

si( żł]ołnie oleń' c4ś. ącj Drtr . .8
nĘ żloż.ń'. rfeĄ włDń'fu .j hr El . .4

|',) cz^sTw^Nń 4'óvEN ^ r!Br

E' fl



ldd / nm/,n4 lh Lf\oń.zenif: dr 2J 'o1 2o|2l '

SEKC,A lll: INTORMACIE O CHARAKTERZE PRA\I(NYM, E(ONoMlczNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

|nrdńżLJf nz |end vzd un |)że|| da$z,):

.|v 
EyP3dku odmienn'.h da polz.fegó ny.h .4ś. dolyoq.ych .żs! lN:na

żmów€iń ub l.lmńuł}rÓń:n: |ub kr}tg ów o.eny ofeń' amaw]f]ą.y łypełń ż żhen k I
ŹlMÓźń: n e łyP€]n ać PkI ,' jgb iplŹyidf aio odńńme P6'3nołien r dla .z!ści amówien a

cł P?fu du,. !q .dn.h.'r ':l 'dr|t ń: po' /d ql,}o'.nh zaFó*rcai u. ! ' * x

|| ' w^RUNK| UDz|AtU v PosTĘPo\?^N|U oRlf oP|s sPosoBU
sPEtN|AN|A TYCH wARUN|(ólv'

||L'J'')UpnvnieniadÓł1roń'łiiiaotreś|onejdzirłalnościIubdynioś.i'ież.|ipzePi5yPrawanałładajł

Peł.hnia tegowłunlu

N2 podn:łie żłÓżÓńego oświadcfeniao speln aii! włunków udznh w Pośępovan u wg dfu|uoka Óńego

l| ] ,) wńdf idośwhdaenie

oPB.pośobu dokon}vania occny Śpg|niańif tegÓ galuń|u

zańawiają.y!fn:' iż wyłoń:Ka Po: zd. kon {fiądoĘron,nb Dńółień. wedfe doświadosie, gdy ]
ke5ie oś*nich J ł' a ież.|r orln dż Źb noś. ]e* kótsfy v tym oks e qo

ńż]ńńi.j] hh Óq] Ó bma!.e zwkanej z:. sżuka ubd€śi.reń owadoś.] n nimum \'ooo PLN r:żde!d4

||']'' %tń.]ałkńńiony

opB śpÓśobu dÓronywania o..ny spgłn ania le8o włun](!

Ó spe]nnn ułłunlówudf 2łUł pos

|]]-{) o.Óby.do]nedo wykonan a uamółjanń

p.]niania hgÓ włunrU

eÓ śp.]n żniu włunkówudzi.łu wpo

\



|||'3'' snutia.roioni.zńl i ńn:n3dr

p.łni.nh t.'. Y.ru.ku

Na podn.łienożońegÓÓśwńdeeniżo lpdnDi u łłunków cdż 'łJ w ponlPowrii9 Ędrulu ok.śLonego

rl zań r*i rią.y dorońuje opnu sposobu dokoń}w.n. o.eny sp.łńi:ń ż *rlunkówwrks. d f ni.go ii.Źb!diym;opk
ni. ńun do9.ż'. h'd.BÓ ż *:funków'

|||'{l |NFoRM^c]^ o oś\x,|ADc7EN|AcH J^x|E M^]Ą oosr^RczYć
EN|A sPE{N|^Nn '/^RUNxÓV/ UDz|^rU 'rt PonĘPou/ANlU oRrz

N|EPoDLEGAN|^\łYXLUC2EN|U NA PoDsT^v/|€ ^RT' 2. usT' ' UsT^v/Y

l||'.'' v ffr.Bi. *'kr:.ni. sp.łni.nir Pz.z *'toń.*! łrruntó*' o hóry.h now. w .d' Ź un' '
usŁ}'' opóe oś'.deeni. o .F|nhni! 9ru.ló* udziiu ' PośĘp.łliiu ..|.ż' Pż.dłoż'ć|:

! |oi.srś' ?:w|en. |ub (0.rr

f] Ęhf.ohó' budo*lmFh w ak6i. ni.ftnyn do ł}|oanir sp.lńi:ni. truń|u wedż' idoś'rdaln i'
lyronan'ch w okes. oiiń.h pĘ.iu ł pż.d up}a'.ń lehinu śkhd.no of.d.|bo wńiolkół o
dopus.cuii. do udzifln ł pÓilpÓw:iu' t j.e ottr! pwzd?nf dfzłnnokijei r.ótsfy.w !m
okat. f podm]gm kh .odżju i Mfuś.i. dr' i ńi.j$r rykoi.nil ońz faĘ@ńi!ń dol!ń.ńu
P.Medząl.?go' ż. lobo' żon.ł' ryl'oń.n. fgodni. ż ż19d:ńi sfuri budo*hń.j i pnwidl.m

B v/y|.z Ętdmńrh.: ł plfyp:d|.u .s.dd.ń otro$*'.h |ub Ciłgłych .ćw.i.ż *y|oi}y!ny.h. don:w |ub
uślug w.k.!. ni.fbldnym do ł}tafan..p.]ńńńi1yżfun|u F.d., idÓśW.da.nń { ok6i. ołłnich
V4.h kl Pz.d uPbĄEń len ń! jkł.d:nńor.d.|Ńwniosr&odÓPuiż.f.ń'.dÓ ldzi:fu P PÓłępowlnju.
. r& iok* P'dad,!ii: dz ałzLnoś.ijeś kóbfy. w lyń okesie' ż Podan eń i.hłrńoki pĘedn olu'dd
!'kon:nń l onbiolóq onż u*f.ni.n dokum.ntu p.Ńiłnań..gą że l. d6twy |ub uśbli foś'}
wyron.n. Iub są łyron)*:ne nz|.ży.i.

utrd'gń lEhn.fny.h donĘpn}(h u|onatrl ushg |ub .obót
*rż ż ńfońf.ją Ó pod{Źw'. drp.

óan.3oznrudńieni u łyton:ł.y uś]ug |ub rcból b!dd{rir.h
wokśi. ołiMkh rfeh ł oQ.d uńvem tmnu stld:nif
udzi.fu w Pon$owaniu' : y Pz'?rdru 3dy ok.s Plw.dfłia

E Ę|2z osób' którc bĘdr ue6tń.f'ć ' ryroi'wań r' Eńóvien.' ł Y@l8ó|ńoki odpdi.!,ń|ny.h '
.łńd@ń. usbg' koń'o|ę j2rości|v wnf: ńf.mlrfrim kmł th

iiż i łykflłkenń ii.zhdiFh dh łyloiaiia ańówjlnń ż oĘe
ak.suw}|Ónywanych peez nn.f'nnołi'oaf nfolń.qtoponnaw! dÓdFpońÓwań|r lF ośÓbŹń

! o.*żdda.' ż Óbby' kló'. brdł ue*bi.'t v *1ton}vfiu rfnółi.nń' F!rd!. Ęh:srn.
lPnwni.n f'].żdiudrly nu rhd.h obąił4| posiadań. brió upńMnń

D lpńmfdrn . lińJsow! ł cdok] tr / vdqś.itr'. j.ł iPodhll ono h.driiu PEeż bi.ghgo rcw]d.dŻ
4odni. u pzcpńańi o Ź.huńroŃ!.i ółni.ż ż Ópińi. odpÓ*i.dń'o o b rńyfi śpnrcrdrniu zlb. j.go
.4ści. a ł prqP:dku *'kÓń.*ów n efobogłż:ńr.h do sPoałdffńiż spnmfdaiir ]5ifiow.3o iiny
dokumen|okś 2 aaob'o|Yonf zob

! w't.f mżrdż. Ępo$żena ł|hdu i
budodfn'.h w.e u reż|acji z.ńówt{|r

! o{wada r! m fui wielkośc ś.!dil.go
onz ięebńÓk P.6oń.|u kie@n cŹegÓ

dżi'a|nÓśq ].n |óĘ' - w r'ń ok.'.

.,zm'liiący nof 2ą!'ć dokmfl'ół ni.óędńy.h do &'koidi. nlny lp.l.ifui! wnDr(óv) opi9n€ąJTi) *

a"* \



E nfomeiĘ banku |ub sPółdzie|ee] r:y o'c4dnościąo k€d'tow.],
ń.hun*' poŃ gd.a]ącą rysokość PosiadaD,ch śrcdlół fn:nsowy.h |ub fdo ność ked'tową vr}konaw.y'
ryn mą nie wa*niej n f J miesĘ.e pzed upbwem t.m nu sk|ada
udzfu h v oośemwaniu o udzighnie zamów €iia.|bo skhdaniż ofu ń

|r|'..4 lv nksie poŃiedzni' ni.pod|.g:n2 Ęr|uoeńiu na Pod5tawie ań' 24 un' r lnawy' na|.ży

. opłaoną po|Ę. a w p.zypadku F]bnku niy dok!ńent PoM łdfżją.y że lqkÓń:wr jeł ub.zp e?ony od
ÓdpÓfr Eduńlńo& cyv|n€] wzalrcsie Pwadfore] dzfuŁ|nok 3Ęłnei f

vyłmarc rc{ohji.y sĘ ponępowaiiu na udoność
fn:nśową ńny.h pÓdmjotóq Pz€nlhda inrornKiś banlu lub sńłn: dag] kasy o9.4dnok]oEkledylowei
dotyaą.ą podmiolu f kórego fdo noś.iliń.ńsołą |oąnr na Podśawefń',6 [t ,b uśaĘ' potwłdza]ą.ą

ub FgÓ zdÓlność kedltołą' vy{:łioną nie
Wa$ieiniż] ń nią< Pżed up'weń tńińu skhd.n aM o:ków o do
o ldf dćńiEż:ńów.ńń: bo 5k]"dŻnia oGń

X ośvhdałie o bńku p.dł dÓryk|krn:

B ahuhy odpt f s'ł*ciw€go 'eFśr!' Fże|]oJĘbńe pżep'
bńlu Podśav do lyk|uczen a ł ÓP
ńjEśĘq PEed uńwn Em nu

of €ń': Płosuiku do

l]nagań łPlsu do rcjgnru wc|u {rlażn a
płt , unas' łyśawion' n € Wfeśni €] niż 6
doplszd€ni € do udf:fu w PonĘPov.n]u o

E ałtua neaśwadaen € {'łakiw.go naoe iike u'fędu śkłbowe3o po ierda]ące' że s}lon.ło iieza Eg: f
ÓPŁdniem Poddków |ub 4śvizdc
rcndmje ru ńty 4 .3bth phhoś.i ub wiu 'mŹnie w .ałokl u/ykoian, d€ctzii w]Źłiwego olg.ńu
wyś.ł'oig ne w.żanńjńi2 ] ńńsĘ.e pżEd uń4vćń tminu słhdtrh łnosków o dopuę.żeń e do

! Źlfuaro 2śłDdońie vdżłiwe3o oddzału zalhdu lbezpE4ń
UbezPePnb spokdEgo Ęlońawa ne fa|ega u opłacłien s ade| m
ubefpeaeń. zdrorch! isPoh.zne' |ub Pofułdz.ii.' że ufylkżł plfeidfrne p.kń.wonene'

m ńiy rbg!.h ńhdr]
Mśc Ego orgaiu - łyśrwione n e w.ześn e]in ] miesią. € Pżed uplyveń thńu skhd:niaM osków o

-:tiuaĘ ńfo.m&ię z kęjowego Rli.śru funego w żk*e okrcś|o
Ęi.łioią ne v.Źanieińż 6 ń€śęq pżed upj!*n Ieminu:kłz&
udznb wooieoowrniuo udzie|en e rmółien f flbo lkhd:n e o.ed

E 3rtua ną ńfomację f KniokgÓ Rejełfu karnego v zakesie okeś|o
ły* mą ni. łaeśiiej n ż 6 mips ę.y Pż€d uPlył€ń leńńu .rhdanń łn o:ków o doPuszaen. do
udżi:h w ÓÓłeoowańiu o udzie €nie zamów €nfu 3|bo skhdanh of.ń

! w'kmB9cż pNołurą.' !ię pży v]ykefP:n u śp6hńńń weunków udziar! w Pośępoł.n u m PohmF|
nńy.h Podmiotów' kóle bĘdą bŹ' udz.ł w rca izm]i aę.ci f.mółieni:' plżedłhda hkże dołumeniy
dolydące kgop.dń]Ólu łzżkresiew7mrganrm d a vylon.w.y' ok €ś onyn wph | 4'2.

|||,4' Dokum.niy pÓJmiolów f 1gŹnidny.h

'eże|i wyronzwr ma siedzib! |ub mieFc. zamieszkrnia pozz tełto un Rz.capospoiilej Pohkiej'

i\
/,'lą'l



|l|'4.r') doruń.ń( ł'ś.yiÓńy * |'żiu' * hó'yfr frr śi.dribr |ub mieFc. zini6*rńń poMi.rdżił(y'

x ń'. ofu.ńÓ i.8o ikłidf.ji rni nic og]o'ońo up:dloś.i . ĘłrfrÓny i. WŹ.1n.] ńt 6 ń a Ę.y Pz?d
uołMń lemlnu ś|ódfnir Mioltów o dopu'.ż.nie do udzi.fu { pÓł(pą

- ii. ł|.gr z u '.zmien Podłtów' ońt skhdlk m ńap (u ii. Ęoh.zn. zdlo@h! r|bo źe ułś|ał
Efełe ub roz]rrżen l ń. ?ty ff.8ł'th ńMo1Ci |ub wnzymłh ł

.2l'olci łylon:nif d<}zji *łr..i*go eg.ńu . ł'sufrońy ńi. w.śii.j .i1 ] n 6irc. pn.d upłr'tń
9.fen1. do udziab P Pośępowan u o ud!ć€ńi. Dńów!ń ź 'bo

! ńl. orz.eońo mbe ńiPgo zrkrD ubieg.ńń liq
p'.n upł}wń '.'minu srłrd:ni: w'6ków o
zrmów enia a|bo sł|adeńia Óf.ń

śni.iiiż 6 m 6Ęq
doPad.ń'. do ud,i:fu * ponęP

||L'4']'2) ! z.śłi.d.zeń!e 
"1a..|w.go 

oĘanu sądołego uh:dminisneyiń.3o mE<r ż.meśżbńa !|bo
żń6ż|ńń dÓĘ hó' €j dorum.nly dotyął' ł u.ke
9n:ł'oi.nievą.śńi.jniż6mioiĘ.'pŹedupl'{.mIerńińulkbd:ni

.n l a|bÓ śrhd2n f ofgń r|bo oświ c.n. 'ożone p?ld noEru9.ń
Mlk'ułm oĘnen tdołyń' .dń ądu fisdw.8Ó |ub Bolpodł.ugo
Ódpow.dń Ó ńLeŚ! tmie9k,niB o'oby ub |l,]u ł kólyń 'yronNo mt stdfibę ń m.F( am sfkm:'
].f. ' w m eiKu fanie'hnn osoby ub9kz]u. w liólym !ylon.*o m siedż bq lub ńieF.. Źmieęraii.' n.
Ęd:).'qnklego.lłndeńń

|||'5) |NFoRM^CJA o DokUMENTACH PoTv,lERDzA]ĄcYcH. żE oFERov^NE DoSTA\łY' Ustu6|LUB
RosoTY sUDovt^N E oDPow|^oAlĄ oKREsLoNYM v/YMAG^NIoM

., zM'daja..y noż. Ądć dokMa''j$ iiĆ2Ędny.h do poNidJ'mią ż of.rc$ae do!b$. Bfu.qi |ob 'dbo\.
bldol|Je odpo\iadiiąorrćloi'm Ęf alaiom'

,t,t* \,\

l' z:trc:i. poMi.dż.ni., ż. of.'.wn. donr''' us|Ugi |ob obor' budo*| . odPołhd.jr okrś|ońyń
w'ń'glńioń ńa|gży pż.dłożyd'|:

E Plóbr]' oPny Iub fologr:fie

! op'l ndzeń tchrcńrh' ńłlukię obsluionz lrcdrów
żego u|on:wq' w.. u

rc' Źo{anggo łnów en :

tr a!.].dźńć p.dń or! uP'.MDnego do |odń|i jŹrÓlc FŃ.'dż,ł..go' z. dołłaz'. Prcduhy
b śpey'ir.c]oń tehńkhym

D.ś9ńdc.i|. nłacaego podno! almliąreBo siq Po.wiademi.m f3odrcś. df.łrń lyrÓnał.y ż
no'mam' nko!.oĘmi' ieże| Dńałiżiąq od"!ł!ią ś! do syneńół f4ewńnna ]Źro..i op3ą.h m
odooU €fn].h no.ńth .u.op.iŚ|łCh

! łlwhdesi. n.a eżregÓ p.dńÓi! łinuił..go 5ię pośłiadeńi.ń ż3odńok
.urpe]srm iolman fłfądańń łodÓwśłiem' ].ż.| amrwkjłq wsk'fu]ą !Ódh rządłn2
ródÓwt|'.m kló'e qkonrłÓ hędze ślo$w.ł podas rof iz4i anów.nia nf 'obo'y bldórhn. ub
uńg' odvo]qic śię do śyn.mu z.ułd!r.ż śńdowśl !n i:udylu (EMAS) |ub io.n.ułddn.
l@dwiśki.ń oorńFh n. 4rcp.Flnh |ub ńiędż'ńło.o*}th nohr.h polłiadeoń}.h P?e pÓdńiÓly
d.!l.j{e zgddń. ż pńEń !ni EUoP.Frn|'.urcPqś|lń rub ńiadżyńrcJdł]ń' no'frfń' doqar.'mi

poNierdż!ń: Dp.vii € i ż onpd€diie] :|ok



Ir|7)cfyÓgl:ńida śię moż|iwość ub]eganiu 5 ęo zznół]eni! pubIcfn. ty||o dIf łykon:w.ów' ! który.h

Et tr . tbfy pz.dłozl D \ iń m d} pftdkrŹdać f] dw ŹdĆEi e qłÓnaq o 4Ludn.niu ponad 5Ó%
ńiu pueP5ów o €habik.j .wodołe] isporezne] onf żłudńaiiu ośób

P3ńsv cz]onkowsr.h Uni Eurcpe]skiej ub
EuoPąskiegoob'łu€ospodłcłgo']ez€ łkoiawc ma s pdzibĘ |!b ńńF.e ąńieę|ańń w (y.h p3ńs ach

| ńńp  d Ó t ! ń an t y  ne* 'm € n  on . ł  P t I  l | 1 )  i  b o  w  Ph  |  | '

SEKCJA lV: PROCEDURA

| v ' l )  BBUż[L  ńaMóv !N ]A

| v  '  ' )  T r yb  ud ze | !  a amó ' Ena

łzbĘ n|eognn aoi' E

Negrja.j € ż o8|o9łrcń !

!

Iv.l'' Przewid}wana li.zba ł}|ona*.ów' którzy foŚaią z:P'osżen dÓ
(pżeb|g Ółń^xfÓh,' n?gÓtFĆ]e z %bęątn, dhbE bąkw,c,nn

zn.denie wTunkół wybolu t,ykonawców' hó2y zo*aną Źaprc!Źgni do udżiał! v ponępoyan u

x
!

d ir! r J plrnif. pr ' \: j.rr



IV 2 2) cfl p2.p.Ół:dzonr będ..

hl.idrc5 łM' D |drc Ędftr

GbnÓwnń Źwidejunowył n6un|.u dołeś.' of!Ą' na podnzł.
hórcj doron2nÓ wybqu ryronaw.y

kr! n,.a

Dopusż(?a ń! żn an' poirioł].ń lmÓwy ol.. okeś|eni.włunró*zmi:ń

tv.4) rNrorMqr rDM'N'rrMdrN.

v ,(.' ) Ad6 nrcny inkndow.i m hórci jcś donępir sp€.yn |fc]: iŚtohy.h yłuirów amół .n : (,.ż.'
dóIl.ł) ww 5P !4!w .e'p
spg.yńkf.]r R'olń'.h włunrów a en: s.Jf b e zrn,wąe.go Fkóril

|v42l optr p.tz.b ił'na8.ń żm,vi.]ą..eo ok.!|Óńy.hw5P.{b umoż|iwńjicy p'zy8otoĘn e '!
ł}koiaMół dÓ udzńfu w dnbBu lonkurcncyin}m ub infÓmfq: o sprśÓbie uz'shnn |.gooptsu ./.Ź./l

|v,4.' |ńfo.n..]2 Ół}śotol. nrg.ód dh*'y|onfw.ów' klór9 P.d.z.Śdń|ogu konru..n.yin.3Ó pĘedś.łtIi
o skhd: ż or.d' j.b|i fńl{l.'i.y pądidli. n.{od|:

IV'4'4) Jefi n skład'nl: wniÓś|tów odÓpusuecni.
Dł:: N{ 0{ ilr1!

]! 9{e wnedf b e fżm3p a]rc.go poró]ńioor

do udzi:łu w Po,l(pÓł,nu Iubof.d l,ełl dołż,

|v'4n T.|mń żłił.rnia o'.ńł

Óks W dn rch ]o .od onal..:n.'o

|v'1 6) Ad'.l n'ony nlendÓwlj' ńr hóreibdzic plow,dzonf kylf.]i ż||ktoni.znż 0.bh da,cz,

|v,47) ̂ di.s i'oń' ńten.lwq' nr kórc] jei donrpny opiś Pn.dńiolu zamówilni: w |icitfcji
ż|żkrr o ni.z a.i 0 e I e h d a $4 :

Iv 4'3) vyń:g:n'1 dÓt'cł.e ri!nnciiiid!ntyirrcjiwyronfłcó*w lnn!ie]ehoni.u n.i' w tyfr
'yńŹgrńń ldhńiżne uu {z.ń inlon2|,an'ch t.z.l| dÓĘr4:

|v 4 ' 5p8ób P6Ępowania w bku kylł]i.|ek.onicfn.i' v'm okeś|en]e minimf|iy.h łyśÓkok

, 'ńt '



Iv'a'ro) |nfonrcj.o Iiczbi. ehpół |icytrcji. ehroniczn.j i czTie ich tval a (iże|ido,eł):

Licn&iaj.dnod.poła tr

brtr ni!tr
czy wykomwcy' klóuy ni. zło4|i n
żdśLił ż:kv2]ifir*.ii do ń.nępń.go daput

|v..(.||)Iermń słładŹnir ynio5tó*o doPusz.zeni. do udziłh v ]iqła.| e|.|toni.zn{ |a.]ido,ez|):
Deie: (dd/ńń/|t4

lV'4'' 4 T.'m]n Ófuł.ia |icl1.ji e|.kt.nianą ażżeli dÓ.,ay):

V'4'' Te'. r' włunt,:ńłń'r.'f | 1|żĄ| "|?|1ld1o' n v"fel' do,.4)

|v4 '4)w'ńfg2iń dotye i.e .a bezpie.zdn ia n:|!ż}t.go wyko.ania una.w' (dÓt|t4IiqE4 elefuań|c.ni:

|v4'r5) |śto|ne d z nrcn po*anoł]enia' którc Źo*aną wPrcwadzone do t*.i 4wigin.j umo*y * spn*i.
żfń6-nn a p!|,|iczn.Eo (da,.z| lk,,bcii ekktrcąkmą:

|v'4'6) kfomeje dodłkN.' w |yń dÓlycżącafin.Bow'ńń pój.hu/Pl%Emu ze śrcdLów uiii
.UńP|iŚ|ią (led) da,d,:

".8

|v4 '7)cfy pżąiduje s ę uńieaż amćwi.nia' y p..'prdtu niePrzEnrnh
ś.odków po.hÓdżą.}ch z budżetu Uni EurcPejskiej onz ni.pod|eg:)ąc/.h żw.ó'owi łÓdkó* z pońÓ.y
udfi.|on.j p.zgf p:ń3Ń..n.nrowśki. EmpćFki.gó ponu umi.nh o wolnyfr Hańd|u (EFTA), k&. ńńĘ
by. pżeżńr.uone n.sfinanswrni. cr|ości |ub czqści fafr ówian ń
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