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z wYKoNAwcAMI oll'Ąz PRZEKAZYVANIA oŚwlADczDN LUB
DoKU\|}\ low' A TAKlE \rsh,ĄZĄ^|L oŚoB UPRA\\Nlo\\cH Do
PoRozUIlIEwANlA slĘ z \łaKoNAwcAMI

3,l wykońawca może zwńc]ć się do famaw]ającego o wy]aśrerie treśc specynka.ji
iŚlotnych warunków zamówienia' famawiający jeŚt obow]ązary udzie|ić $,yiaśń]ćń
ńief\,łocznie' jedn.k nie PóŹniejniż ia, dńiPżed uPłIłem termi|u Śkładania Ófeń'
pod walunkien że wniosek o wy]aśńi.nie treś. specynka.ii stotnych watunków
famówieńia wP'nął do famawającego nie późni €j ńjż do koń.a dnia' w któryn
UPły}va polowa wyznaczonego terninu składan a ofeń'

82' Jeże wflosek Ó $,jaśńieńie tleści sPecyfkacji ktotnych warunków zańówi€nia
wpłynął po uP|ywie terminu s|dadania wniosku, o którym mowa w pkt 3r' ]ub dÓty.zy
udzielońych wyjaśnień' Zamaw a]ący ńÓże udfie|ić u,yjaśnień a|bo pÓfoŚlawić

3 ], Plzedfużen e terminu skladańia Ófe.t nie wp]yva ńa bieg terminu skhdania wniÓsku,
o którym mowa w pkt8'r



srcr[kcii śdiyń \e*ór aod\ i.nj|
Doh\! GP!d') .lłAi d.k'.gjrj do

34, Tleść zaPytań wraf z wyiaśnieniam famawiający P.fekazuje wykonaw.om' ktćrym
pżekafał specyfikac]ę iślotnych warunków fańówien]a' bef ujawńiania żródła
fapyrańia' a jeże speryfika.ja jest udostęP. ońa ńa śtronie ntenetÓwe]l zam]e5zcza

3'5, w uzasadnjoń'.h pzypadbch famawiają.y froże Pued uP'wem terminu składania
otert zmienić tleść spe.yfrka.]i istotn/.h wa.unków zamówień]a, Dokonaną zmiańę
śpr.yfikacji zamaw]ający przekazuje niefw,ł..fnie wszystkim wykonawcom' którym
Plfekazańo ŚP€cy|kac]q Gtotńych warunków zamówi.ńia' a Fże|i śpecylikac]a ]est
UdÓstĘpniona naśtrońieińternetowej'zamieśż.fa jątakŹenatejŚllońje

8.6' PostępÓwanie o udze|enie zamówieńia' wyjątków okreś|ońych
w ustawe Ptawo z3mówi€ń PublicznyĆh (Dz u z 2olo r' Nr rl]' poz. f59' z późń'
zm')' prÓwadfi s ę z zachowa| Ćm forńypisemnej'

3'7' Pośtępowan € o udf Ć Ćnie zańów e.ia P.owadfiŚię wjęzyku Pokkim,
3B w ninieFzym postępowaniu wszekie Óśwadcfenia' wnioski, zawiadomienia Óraz

informacje famawiający i wykonawcy pże|azują Pcemnie, faksen i/ |ub dlogą
€|eknoni.fną, w PrzyPadku oświadoćl, WnioskóW' zawiadÓńień olaz infotma.ji
PrzekałĄVanych fakseń |ub drogą eleklońicżńą' kaźda ze strcn na żądańe dlugej
n ezv/ocznie Pohł erdża fakr ich otulmania'

8'9' wybrańy sposób plzekazlvania oświad.żeń' wniosków, żawadom]eń oraz informa.]i
nie mÓże oglańicfać konkurencii; zawśze doPuszcza|.a jest fo|ma Pisenna
f astlzĆż€n eń wyjątków P.zew]dziany.h w ustawie Prawo fańóweń Pub]chy.h
(Dz '  LJ '  z  2o lo  l '  N l  l r ] '  poz '  7 '9 ' z  późn '  żń ' ) '

8,10' w zakreŚe folma|nyn merytorycznym osÓbam uPow3żn o.ymi do kontaku
f wykońawcam]5ą:

r mg. wiÓ|eta PłÓcharayk cołąb - kierowńik Działu Adnińiśtraryjno
TeĆhnicznego fańówień Pubkznych e-ma :wp|ochycfyk@asp.kato!cep|

2' ńg. Don nika Kułaga -st refereńtd5. admin]ŚttacyjńÓ-rechni.znych e. ńai|:

dku aea @ąsP, katp!!ee4]

Fl}.: )żl 251 - 89 67

3'lr Dokumenty winn' być żłożone w orygina|e ub kopj pośw]adczonej fa fgodność
f Óryginałem Przez wykonawcę w pżyPadku' gd| złożÓn^ przez wyko|awcę koPia
dokuńentujestnieczyte na |!b budz wątP wościco do jejprawdziwości,
zańdw z)ąc:y maże j!ądzć p|żedłÓżen a oryginafu |ub nolal alń ić Poświadczonej kÓpii

3'r2 DÓkumenty sPożądzÓne w języku obcym są składańć wlaz z tlumaQen em ńa ięfyk

8'i] plfypadku lqkonawców wspó|nie ubegaiących się o udziĆ|enie żahówienia olaz
w pźypadku podmiÓtów, cÓ do któ.ych wykonaw.a poega na ich w]edfy
dÓśwj,d.fer u koPle dokumenlów do'czących odpowiedńiÓ lvykonaw.y lub tych

. -^
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Podmiolów 5ą pośwadcfane za zgodńość ż oryginałem pżez wykon.wcę ub

9. WYI\4AGAMA zAMAwIAJĄcEco ottAz tsToTNE PosTANowlEN|A

9l z wykon.w.ą wybBnym w niń ejsfym PÓltqPow:niu zostanie zawana uńowal w ktÓle|
ńuszą znaIeźć Śię żaPisy uwzg|ędniając. ]

a) oktes rożlid.ńiÓwy bĘdfie zgodńy z otl.'em loz|i.z €niowym śtośowan'm Pa.z
050.

b) f.hu.y w}stawiane będą Po zakoń.z€niu otl8u loz|iaeńiowego stosow.n€gÓ PŹ.z
os0 ' Telmiń ńtnoś.i w}ńosi21dniod daly P.awidlowo wyst.wionej f.h!.y vAT
PEez wykon.w.Ę, Pue|ewem na ko.toV'ko.awqwskazane w t.eści |ahury VAT'
z tym' ź. \qykonawca j €sr fobowiąfanydo doĘee.ia fakury na co najmniej14 d.l
PEed t.k okleś|onym tĆlmin€m Płahości' a w l.zie niezachowania t €go telminu'
l .n ] .  ń tnoścjwskazanywfaktu l fevATfo5tań ićau lomalyon iepżedfużonyo
cza5 oPóźnien a doręcfeńia faktury'

c)z.ń.wi.]ący zastuega sobie :
'PnwoodstąP ien iaodumowyw.]ą8umi .s iąc .odz .w i .domi r r iadrug i € i . t r cny i
'moż| iwośćznn ie jszen ia i Ioś. i famawan. j .n .Ę i i
b.z dodatkowy.h oPłat za wceśnieFz. ozwiąz3.i. !mowy olazfmniejŚf.ni. i|ości

. plawo doŚtępu do informacji o d.ny.h Pońhlowo rof|ięeniowych eneĘii
.l.ktryońćj pobań€j pu ef f.ń.wi.|ą.e8o w pÓś2aegó|ńy.h punh.ch poboru'

d) do'tawa ene.gi. €|ekrydn€i odb}vać !Ę będfi. na waluńkach okreś|ońy.h
plzepisańi usrawy. Prawo €.e.getycfńe f dńia ro kwiet.ia '997(' |Dż'U'żżÓÓ6l '
Nr 89 pof' 625 z późn. zm.).

e) Śtawka jćdnÓślkÓwa wyrikająca f ofelry.eńoweiwg kórejrcz|iczana będzie !P|zed'ż
enerti . ektycfnej pozonani € ńiefńienna pżez caly aaŚ obowiąf}ryania umowy.
s|.wka jednÓśtkÓwa za 1kl(h€neB e eklry.zńe,będzie P|ze|iczana zgodnie
f ard)avi5tym f!źycen €n €.8 eek|ryeńe]'

l) w'konawca w rama.h lnowy p.łni funkcjq Podńiotu odPowiedfi.|n.go z.
Bi|ansowanie H.nd|oM d|a .n..t]i €|.ktryońej spuedanej do obi.hów
zańawńjącego' Bi|anŚowanie lozumi.n. j.!t jako Pokrycie snat *7nikających .
lóżniq zu4cia ene.c.. PrcEnozow.n.to w 'tÓśuńku do zeczyi't.go w d.ńym
ok.€lie.of Iieeniowym'

d wykońawca ła|nia zamawiają.egoz wsz.|kich kosztów iobowiąfków związ.ńych
z bi|ańśÓwani €m hand]owym oEz P.fytotowańi €ń izghszaniem 8lanków
zaPotŻebowańa na eńe8ię e|.ktrychą do op.lalora systćmu Dystrybucy]n.go
olaz oPeratora systemu Pżesfowe8o.

h) wykońawĆa zobowĘzuje Śiś faPewnić zamawaiąc€mu Śtandaldy ]akośĆiow.
obsługi zgodne f obowiązującymi Pż.Ph.mi PEwa eńeryetycf rego'



) w PlzyPzdku niedotlf'ńań e Śta.daldów jakościorych obsfug Ókreś|onych
obow]ąrująrymj pż€Pisam] prawa e.ergetyonego, wykońawą zobowiąu ny ]esldo udfie|.nia boń ńkaty w wysokoś(i okrcś|ońy.h Plaw.m en.r8etycznym olaz
z8odńle f obowiązująrymi rofpoźądzeniani do w u!taq!'

9'2 ponadto umowa winńa zawierżć u godńie z oPiśen zamówićńia faw.ńym w ph]'2 siwf
d'ńe óolydą.r: .o.y umownri' e'uP' P| z,lą. hń|awe|' EluP| |ałfo*.' olaf Ó7aJLfen e
obiet(u fuólćlÓ UńoW. dotyd'

10. OPIS SPOSOBTI PRZYGOTOWANIA OFERTY
'or wykÓnawca może złoŹyć tylko jedńą ofe ę. wykonawca Pozostaje związan/ z of.ńą

Plfez Ó|leŚ ]o dni' B €gtelminu lozpocfyńa sięwraf ż up'w.m t.mińu sHadania;reń'

1o'ż zzńawi.iąq nie P|aewiduje drolu ko'ztów udziafu w poŚtqp.wańiu,

ro'] of €rtawrazz.st.nowiącymi je] inlegfa|ńączĘśćzaĘdńik3ńipow]rnabyć
sporfądzona Plzefwykonawcę ś. ś|€wćdlug Postańowień nin .]Śzej specyfkacji'

lÓ4 ofe.ta Powin.a b'ć sPo.ządżon. według w2ofu fo.mutarza oferty stanÓwią.ego
załącżnik ńl] do ninieFżei sPecyffk.cji'

]o'5 oferta nusibyć napis2nawjęzyk! po|śkjm' na końpul € 'ze' mrsfyńiedo pisania |Ub
lęcz. e db8opis.m bądź nirzm'v.]ńyń .|lamćńtef|'

lo'7 wśżelkie poPEwki|Ub fńianyw tekście oferty muszą być Palafowańe pźef osobę
(oroby) PodPisljąc€ÓfćńĘ i oPakfone d.tańi ich dokońańi.'

lo'awykońawc. zami€szcza ofćńę w koPćrci. ofńaaon€jnafwą iadrćŚćń f.frawiają.ego
olaf oPEańych w naslępujący 5posób:

'o.ena.a Doslawe lso./.d'fl enłgii e|.4łońrj do budy.|.ówAkaoen s/lUl
pęLnych  ̂ (a lowi . JL l ' '  N| |  o r \ l v IERAĆp ' reo  ' ' j . ( ' ' ( \ ' ' ! ' ' . 2o| ,  godf  1o: | \ "

lÓ9 Na w€wnęirfne)kope.cie ra eży podać nazwę iadlćś lrykonawcy' by uńoż|iwićżwrct
nie ohła4e]ofeĄwPuypadkudoslalcz.ni. j.jf2maMa)ąc.mupot.ln]nLe.

lo'5 za|e.a Ś ś, aby wśżystkie zapkańe stloń' ofeĄ woz z za]'ącfr kańibń|oejńÓ
pońuńeroMne izĘdonewsPośób tNł' oraz ńa każdejstlonie podPisane pżez
osobę (osob')uplewnione do skład3nia ośw]adcfeńwo|iw ińieniu w/ko|aw.y, puy
czym co ńa]mń|.] na pieNsz€jiosta|ńiejstrcnie oferty Podpk (podpis' b''łopalżony
pieczęcią imićn|ą wykonawcy, Pofonałestrcny mÓ8ą być Palafowań.'

ro'ro wykon.wo może wPowadzić fńi.ńy lub vcolać fłÓżoną p.z.ż Śi €bieoferte
wyĘońie Pżed telminen śkŁdańia of..t i Pod warunkiem. ż. PŹed uP'wem lego
te.min! zańawiającyotżymr piŚeńne PowiadonierieowPlowadzeniuznian Iub
Wy.ofani! oferty, powiadomien ć |Ó ńusibyć oP sańe w śposób wstafańyw ph.

L|ąl



sFłńhci! Gbbrh \!@!łov aÓviclń
DGu\s (9Ź.łż) ńłlj d.k'.,q d.

ro3orazdodatkowoozruczonestowami , ,2M|ANA ub ' IWCOFANIE ' .

lo lr zamawiająry odżuciolertę, ]eże|iwyśtąpją oko onoś.] wskazan€ w art. 89 ust.l
ustawy Prawo Zamówień Pub]]onych (Dz' U' z 2oro r, Nl rr]' Poż.759 z Późn.

| 1 za.'' "|,Ly ordar.|.l?1y w ob.TÓ( wylora*Coł' |lo'r' ze.hlą P'f"b).
ł  dn 'u  ' ;L ' ' . ( ] - . ' ' 2o l7 t '  Ó  sod?  1o ' l5 'wbudynku P2yu| '  Ra . ibor Ś | i . j , I  40  o  |4
w (atowicach' pokóioro sala senatu.

11, MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OIDRT

rl,r ofe*y ńaćży śkładać u zamaw a]ącegowbudynku PŻy ul' RacibolŚkiei '7 4Go74
w xlro*ka(h' Dzial Admini.srlJcY|no 'TeLhniunego i /amów'eń p,b|i(zńy(h

Po|ójnrooI do dńia ''LL''!Y! '2ol7t do Bodu 'o:oo'

n'ż ofert| o||zyńfne pżez zamawiającego po upwie terminu składa n ia oferty zoslaną
zwrócone wykonawcom bez i.h otwerańia'

cera {kÓśzt)ćńćrg i e e|trycznej

']'2 Punkty P|zyznawanĆfa podańew pkr] r |r}'teria będą iczonewedług ńastępują.y.h

I2. OPIS STOSOBU OBLICZANIA CENY

r2'r cena pÓwińńa byću)rażona w złotych po skich f dokładńośc ą do dwóch mie]sc po
plżecinku' Powinna uwzgędniaćwęe kk op}aty za Pż'łą*a, PokyciestBt
b |ańśÓw),.h wynikający.h z róż| cyfufyciaenerg] plogńozowanego iaecz,u stego'
cena podana w ofercie Powinna obĆjmowaćwszystkie riefbĘdńe koszty fwjąfane
zrca ża.)ą przedmiatu zamÓwienia z uMględń Ćńiem wszystkich oPłat iPodatków
na oÓnych'zEoaniez PŻePisan i obowiązu]ąqmi w dńju sPorządzer]a ofeńy

',', cenę Ófedy ńalełob|iczyć uMg|qdn a]ąc pe'hyzaks famówienia okreś]onywslwz
dh tary' całodobowe]'

l2] oo ceny netto wykonaw.a dÓdajÓ podare| VAT. Kwota Pow ęksfońa o podatekVAT
będzieceną zamówieńia uwdoczn o|ą na |omuiaŻu oferty ilozPatffąanąPrzy
w}bożĆ wykonaw.y'

'2.4 RozIi.zenia między famawiająĆyń , wykonawcą będą prowadfonewwa ucie

13. (RYTERIA oltAz slosóB ocDNY oFERT
r]'l zamaW aiący będzie ocćń ałofedy według ń3śęPujących |ryteriów]



sP{Ji|[ji nbhxh \lruikóv ańóstiń

r]] PÓ dÓkÓńańi' o.eny punkty cfłorków Komisjl PŹetalgowe] dokonujących oce|y
zostaną zśUmÓw,ńe' sUńa ufyśkanych Punkówstarowlć będzie końcową ocenę dane]

r]'4 wtoku dokon'łVania badania io.eny orertzamawiający ńoże żądać udz e enia plzeż
wykonaw.ę wyjaśnjĆl |.Ćści złoźonych Pżeż njego ofeń'

14. UDZIELENIE ZAMÓWENIA

r4.r zamawia]ący udzieIizafoówieńia wykÓnawcy' któregÓ Ófćrta odpÓwiada wsfyśtkim
wymaganiom okleś|onym w nin ejszej sPecyfi kacji Lstotńych wafu ńków fańówien a
izostah ocen onajako najkonystn eFzawoParc u o pęy]ęte krytel Uń o.ćńyÓfćń

r4.2 famaw]ającyunieważniponĘpÓwańiewśytua.j]lgdyrystąPąprz€shnk wskazane
wań.9]  us tawy p lawofamówjeń pUb| i . zńych (Df ,  U '  f2oror '  N l  r r3 '  pÓ f ,759 '

r4.4 ogłoszÓniĆ zawiela]ą.e ińforma.]e wskazane w Pkr4] PPkta) zamawiająry um i €ś.i
ńa ntoi e intetnetowej W'asp katoryicąP] olaz w mi€jsĆu Pub|.fńi. dostĘpńyń

r4.9 jeże wykÓńaw.a' kló|ego oferta fostała wybBna' uchy|a się od zawa(a umowy
w sprawezamów]e. a Pub enego zańawiają.y ńÓże wybrać Ófeltę ńajkożyslńeFfą

r4.] N efw}Ó.fnie po wybożĆ ńajkÓżyslnieFze] oleĄ zańawiający ]ed ńocfeśń e
zawiadań a wykońawców, |<|ótzy złoży] o|eą'o:

a) wybÓlfć iajkÓrfystńleFzej ofeńy' Podaiąc nazwę (fmę) a|bo 'mĘ
i ńazwiśkÓ' śiedfibę a bÓ miejsce zamieszkania iad.es wykonawq' ktćrego
Ófertę wybrano' uzagdnieńie jć] wyboru ońf hazwy (filń' a|bo ińiońa
i nafwkka' siedfiby a|bo n]ejsca zamieszkaria i adreŚy wykońewców ,
któży złÓży|iofe y wraz ze strcszczeniem ipolóWnańiem złożońych ofeĄ'
a ta['e punkta.]ę przyznaną olereńtom w kryte|ium oceny ofen łączną
Pu|@.]ęi

b) wykÓnaw.ach' kórych ofe.ty zośa' odzucore' Poda]ąc ua*dnieńe
faktydne iprawnei

0 $}kÓnawÓ.h' którzy zosta|i w}k|uczeni z PostęPowania o udzeenie
7ańÓh'..Ia poda,q' 'fAJdn'enIe Ia|qLzne ' PJawne'

d) termin]e' po któlegÓ upł,ry]ćlmÓwa mÓźe byćżawarta,

Lkfba punktów. ( cmin/cof) x

-cmiń.ńajn ższa cena sPoślód
-Cof' cena podana w ofer.ie



sPlqffkej' r5bh) clr \@n|ń! mslillh
Don.łi Gr'ł') &'gii d41. 'i.j iD

5Pośród Pozostalych of €ń' bez PrzeProwadzania ich PonownejocĆńy' chyba że
zachodfą plzesłankido unieważn en 3 PostęPowania'

15. PoUczENIE o śRoDKACH ocHRoNY PRA\łNLI

r5,r srodkiochlońy prawnejprzysługują wykonawcy' atakże ir.Ćmu podmiÓtÓwi, ]efe|i ńa
|ub miał int €reś w Uzyskańiu dańego fanówienia oraz Ponióst]ub może ponieść szkodę
ws'ynikU naruszenia Prz€f Zahaw ająĆego PrzeP]sów uslawl Prawo zamówień

l5'2 srodk ochlońy prawńejwÓbec Ógłożeńia o zańówieniu o€zsPecńkac]i stotnych
wa runków fa mów enia plfysługuh lówn eż organi2acjoń wP sanym na istę' o kó|rj
mowa wań' r54 Pkt 5 ustawy prawozańówień Pub|icznych.

r5 ] odwołanie Pzyshguje wy'ącznie wobec cfynności]
4 oP 5u sPosobu dokonylvan a oceny spełnia| awarunków udziafuw PostęPowaniu;
b l  WL|u '  / " .  "  ÓdYÓłU,ą.e8o f  oo9 lePołJ- ia  o  udz ie|ea .  /a .o{F . |a '
ą odnurenń ol €ń} odWołującego,

r5.4odwohniePowinnowskaf'ryaćczynność ub fa n echańić czyńnaści zanawiajĄ.ego'
któreizarzuca s ę nieżcodnośćf prz€psam uslau7 Prawo zamów]eń Pub|icznych'
zawierać e ęzłe Pżedstawieńie fażutóW okreśać żądanie Ólaz wśkaz}wać
oko ]aności|aktyczne iPrawnr Uzasadnia]ące wńies en eodwołania'

l5'5 odwÓłani. wńos 5ię do PlezeM (njowei Dby odwoławcze] w folm ie Pśenneja bÓ
eIekoniczne] Ópatuonej bezPiecznym PodPisem Ć Ćkllon anyń werylikowanym
z pomo.ą ważnegÓ kwaIiIkowanego ce|tynkatu'

l5 6 odwołu]ący prfeśń koPię odwolanń famawaiącenu Pźed uPbryem tem nu do
wnies ien iaÓdwÓłań iawtak  5po5ób 'abynógłonfapozńaćs ięz]egot reśc]ąprzed
uPliłem tegoterm nu Dońńiemyva 5]ę' iż zamawiający ńógł faPozrać s ę z treś. ą
odwohnra Pżed up]'veńtelm nu do ]ego wniesieńia' ]eże|i przestanie jego kopii
nastąpiłÓ pżed Uphveń terminu dojego w| esienia fa Pońocąjedńego żć sposÓbów
okleśo|y.h w art' 27 ust.2 u5tau1Prawo fanóW]eń publcfńych'

l5'7wykonawca możewtćrńinie Przewdzianym dowńiesjeńia odWołania poinlormÓwać
zamawńjąregoo niefgÓdńej z P2ePisami ustawyeyńńośc Podjętej pżez niego !b
zaniechaniu czynnÓś.i' dÓktólejjeston zobowiąfańy ńa podstawie ustawy' na które ńi.
Pżrshguje odwołan i € na podstaw e ań' l80 ust' 2 ustawy Prawozamówień

r5 .3odwÓłań iewnos]  s jęWte lmina .hÓkrsśonychwań ' r32uśtawyPrawofamówleń

r5.9 Na oueczenie Kla]owe] ]zbl odwoławcze] stlońom oraz uoeśtnjkom PostęPowania
odwoławczego Puysługu]e skargado 5ądu. skargqwnÓs 5ię:
a) do sądu okęgowego V}aśc w€gÓ dla siedzibya|bo fiieFca zami€Vkania



b) 2a pośledńicrweń Prefeśa KmjÓwej |fby odwoławdćj w tćfmi.ie 7 dniod dnia
dorędeń a ożeenia klajowej fby odwohwcze'' PżesŃjąc jednoeeśni€ jej
odPiŚ Pż*iwnikowi skargi' złożenie sklgiw P|aców.e Poetowej oPe.atoE
Pub|icznego jeŚi ówńofńaene z jej wniesieniem.

16. INNE

Do.praw nieulr8u]owańych w niniejsżejspecylikacjilŚtotnych warunków zamówienia mają
żaśtośowanie p'fepky usias,y z dńia 29 s|yania 2oÓ4 |oku Pnwo zamówień Pub|icznych
(Dż. U. z żo1o l. N| 11,, paż' 759, f Póżń' żm'')

załącznikami do n]niejsf ego dokunentu są:

spłyffLei tbhr6 wmih hódań
Dosw (sftd') łcBii d.hlmcj do bldyntó9 .'}rddii sfuk Phktry.h w Kevi$h

oświad-Ćnie o spełni.niu warunków udziafu w postępowaniu

oświadżenie o braku Dodśt.w do wk|uee.ia

wzóro|eńy nadostaw' forńu|aęoGrty

zAł.AczN|( NR . DoTYczY vYł'ĄczNlE osÓB FIzYczŃYcH
oświaddenić wżakresie ań' 24 ust' 1 ph'2 ustawy

!:4,, lY


