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Baboszewo, dnia 27 wrzesnia 201 8 r. 

OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - uslugi 
ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zamawiajqcy - Gmina Baboszewo, zaprasza 'Vykonawcow do zlozenia oferty na opracowanie 
projektow uproszczonych dla nowych punktow oswietlenia drogowego na terenie gminy 
Baboszewo. 

I. NAZWA [ ADRES ZAMA WIAJ!\CEGO. 

Gmina Baboszewo 
ul. Warszawska 9A, 09 -130 Baboszewo, woj. mazowieckie 
NIP 567 1790440, REGON 130378054 
tel. (23) 66 11 091, fax (23) 6611 071 
e-mail : zp@gminababoszewo.pl ; urzad@gminababoszewo.pl 

www. ugbaboszewo.bip.org .pl 
2.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: 

Opracowanie projektow uproszczonych dla nowych punktow oswietlenia drogowego 
na terenie gminy Baboszewo. 

Z uwagi na wartosc zam6wienia nie przekraczajqCi{ wyrazonej w zlotych r6wnowartosci kwoty 30.000 euro 
post,powanie jest prowadzone bez stosowania przepis6w ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych (Dz. U. z 20 17r poz. 15 79 ze zm.). 
Podstmva prawlla: art. 4 pkt 8 ww. ustawy. 

Zam6wienie prowadzone jest w trybie umi eszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej i tablicy ogloszen 

Zamawiajqcego. 

2.1.0PIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
I.Opracowanie 10 (dziesi,ciu) proj ekt6w uproszczonych dla nowych punkt6w oswietlenia drogowego na terenie 

gminy Baboszewo. 

2. Dokumentacje projektowe nalezy wykonac zgodnie z wa runkami przylqczenia do sieci elektroenergetycznej 
ENERGA - Operator SA Oddzial w Plochl. 
W dniu ogloszenia 0 zam6wieniu Zamawiajqcy przekazuje warunki przylqczenia do sieci elektroenergetycznej 
Energa Operator S.A. Oddzial w Plocku dla nowych punkt6w oswietlenia drogowego w nast,pujqcych 
miej scowosciach: Dluzniewo Nr PII8/049436 (dzialka or ewid. 2311), Galomin Nr P1I 8/049291 (dzialka or ewid. 
153); Galomi n Nr PII 8/049282 (dzialka orewid. 2511 ),Knlszewie Nr PII 8/04946 I (dzialka orewid. 3911, 
Sr6dborze Nr P/ 18/049263 (dzialka or ewid . 35/2) 

Warunki przylqczenia w pozostalych pi ,ciu ITuejscowoSciach (BrzeScie Nowe, Cywiny Wojskie, Dziektarzewo, 
Goszczyce Poswi, tne, Lutomierzyn) Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy w terminie do dnia 15 paidziernika 
2018 r. 

3. Zakres proj ektowania obejmuj e w szczeg6lnosc i: 

I) podwieszenie przewod6w oswietlenia drogowego na istniejqcej sieci elektroenergetycznej , 
2) montaz szafek oswietleniowych: 

- Brzescie Nowe: dzialka or ewid. 78 , 
Cywiny Woj skie: dzialka nr ewid. 36, 
Dluzniewo: dzialka or ewid. 23/ 1, 
Dziektarzewo: dzialka nr ewid. 116/4 
Galomin: dzialka nr ewid. 153 
Ga lomin: dzialka nr ewid. 2511 



- Goszczyce Poswi~tne: dzialka nr ewicl. 50, 
Kruszewie: dzialka nr ewid. 3911 , 
Lutom ierzyn: dzialka nr ewid. 79/5, 
Sr6dborze: dzialka nr ewicl. 35/2. 

3) montaz opraw oraz wysi<;gnik6w. 

4. Wykonawca zobowi1(zany jest do: 
1) uzyskania map niezb~dnych do sporz1(dzenia projekt6w uproszczonych oraz wszelkich op inii , uzgodniel\, zg6d, 

decyzji i sprawdzen wynikaj1(cych z warunk6w przyl1(czenia do siec i elektroenergetycznej. 
2) sporz1(dzenia projektu uproszczonego dla kazdego nowego ob iektu w zakresie uwzgl~dniaj1(cym specyfikacj~ 

rob6t budowlanych zgodnie z obowi1(zuj1(cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej - 2 egz. wersji 
papierowej + wersja elektroniczna w formacie pd f, 

3) opracowania kompletll dokumentacj i z naleiyt1( starannoSci'l, zgoclnie z obowi1(zuj1(cymi normami i zasaclami 
wiedzy technicznej, w oparcill 0 niezb~dne llzgodnienia, zezwo lenia i warunki wydane przez stosowne instytucje, 
wizj~ 10kal n1(. 

5.Nomenklatura wg Wspolnego Siownika Zamowien CPY: 
71320000-7 Uslugi inzy nieryj ne w za kresie projektowa nia. 

3.WARUNKI UDZgLU W POSTF;POWANIU: 
3.1.0 udzielenia zam6wienia mog1( ubiegae si~ Wykonawcy, kt6rzy spelniaj1( warunki dotycz1(ce: 

I )posiadania wiedzy i doswiadczenia. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunkll: 

Wykonawca zobowi1(zany jest wykazae, ie w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert , 
a jezeli okres prow ad zenia dzialalnosci jest kr6tszy w tym okresie, wykonal w spos6b nalezyty co najmniej 2 
uslugi polegaj1(ce na opracowaniu projekt6w dla nowych punkt6w oswietlenja drogowego/ll licznego. 

2) dysponowania co najmniej jedn1( osob1(zdoln1( do wykonania zam6wienia. 
Opis sposobu dokonania oceny spelniania tego warunku: 

Wykonawca zobowi1(zany jest wykazae, ze dysponuje co najnmiej jedn1( osob1( posiadaj1(c1( odpowiednie 
uprawni enia w zakres ie projektowania sieci i instalacji elektrycznych - obejmllj1(cych insta lacje elektryczne, 
napowietrzne i kablowe linii energetyczne, stacje i urz1(dzenia elektroenergetyczne. 

4.SPOSOB PRZYGOTOW ANIA I ZLOZENg OFERTY: 

I. Oferta powinna bye sporz1(dzona na "Fonnularzll ofertowym" Iw:6,. - zalqc:nik tV,. II, podpisana przez osob<iy 
uprawnione do wyst~powania w imieniu Wykonawcy i opatrzona piecz~ci1( Wykonawcy. 

2. Do oferty nalezy zal1(czye nast~puj1(ce dokumenty: 
I) formularz "Wykaz UShlg" Iwz6,.- zaIqcznik tV,. 21 i dowody potwierdzaj1(ce, 

ze usluga zostala wykonana na lezycie. Oowody potwierdzaj1(ce na lezyte wykonanie uslugi musz1( s i~ 
odnosie do uslugi projektowej wyszczeg61nionej w formularzu •. Ooswiadczenie Wykonawcy". 

2) fo rmularz " Wykaz os6b" Iw:6,. - zalqc:nik N,. 31 
3) pelnomocnictwo do podpisania oferty w przypadku skladania oferty przez pelnomocnika. 

3. W toku oceny ofert Zamawiaj1(cy moze z1(dae od Wykonawc6w wyjasnien dotycz1(cych treSci zlozonej oferty. 

4 . Zamawiaj1(cy poprawi w tekscie ofe11Y oczywiste omylki pisarski e i rachunkowe (z uwzg l~dni eniem konsekwencj i 
rachun.kowych dokonanych poprawek) W obliczeniu ceny. 

4.KRYT ERJUM OCENY OFERT: 
Cena przedmiotll zam6wienia - 100% 

5. TERM IN SKLADAN IA OFERT: 
Oferty na leiy skladae do dnia 05 pai dzicl'llika 20[8 r. do godzillY 11:00 



6. MIEJ SCE [ SPOSOB SKLADANIA OFERT: 
6. I.Oferty mozna sldadae: 

I) przesylkll pocztowq, kuriersk,\ lub osob iscie w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwa rciem kopercie 
w Urz~dzie Gminie Baboszewo - KANCELAIUA OGOLNA, 09-130 Baboszewo, 
uL Warszawska 9A 
Kopert~ nalezy op isae nast~pujllCo: 

orerta na zada nie pod nazw q: Opraeowanie proj ektow uproszezon ye h dl a nowyeh punktow 
oswietlenia drogowego na terenie gmin y Baboszewo. Nie otwie rac przed dniem 05 paidziernika 20[8 r . 
godz. [1:05". 

No kopercie oproc= opisu jak wy::ej na/ety ulllidcic naz",? i ach'es Wykonawcy. 

2) pocztll elektronicZllll. 
O fel1y w fomu e elektronicznej nalezy wysylae na adres: zp@ gminababoszewo.pl W tresci tytulu wiadomosci 
e-mail nalezy wpi sae: Oferta na opracowanic projektow uproszezonyeh dla nowyeh punktow 
oswietleniowych drogowego na terenie gminy Baboszewo. 
Nie otwie rac przed dniem 05 pai dziernika 2018 r. godz. 11 :05" . 

6.2 . Oferty zlozone po godz. II :00 bez wzgl~du na fon11(, zlozenia zostan,\ zwr6cone z odpowiedni'\ adnotacj,\. 

7. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA: 
Wykonawca wykona przedmiot zam6wienia w temunie do dnia 1 g rudnia 201 8 roku . 
Jake tennin wykonania dokumentacji projektowej, b~dzie uznany dziel', w kt6rym Wykonawca przekaze 
Zamawiaj,\cemu kompletne projekty budowlano - wykonawcze z wszystkinli niezb~dnynli uzgodnieniami 
lOplmaml. 

8. INNE INFORiVIACJE: 
8.1. [nforma eja dot. zakazu powiqzan osobowye h lub kapitalowyeh. 
I .W celu unikni~cia konfliktu interes6w zam6wienie nie moze bye udzielone podnliotom powi,\zanym osobowo 
lub kapi ta lowo z Zamawiajllcym. 
Przez powillzania kapitalowe lub osobowe rozumie si~ wzajemne powillzmua mi~dzy Zamawiajllcym lub osobanli 
upowaznionymi do zac i1lf!ania zobow illzml w imieniu Zamawiaj'1cego lub osobami wykonujllcynu w imieniu 
Zamawiajllcego czynnosci zwillzane z przygotowan iem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 
Wykonawcq, polegajllce w szczeg61noki na: 
I) llczestniczeniu w sp61ce jako wsp61nik sp61ki cywilnej lub sp61ki osobowej , 
2) posiadaniu co najmniej 10 % udzial6w lub akcji, 
3) pehueniu funkcj i czlonka organu nadzorczego lub zarzlldzaj llcego, prokurenta, pelnomocnika, 
4) pozostawaniu w zw illzku malzeIlskim, w stosunku pokrewiellstwa lub powinowactwa w Ii nii prostej , 
pokrewiellstwa drugiego stopnia lub powinowactwa c1rugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 
przysposobienia. opieki lub kurate li . 
Powyzsze oswiadczenie wykonawca sldada w ofercie. 

8.2. Okres lenie warunkow istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego pos t~powania 

o udziclcnie zamowienia, 0 ile )lrzewiduje si~ moiliwosc zmiany takiej umowy: 
I. Zamawiajllcy dopuszcza zmian~ postanowiell zawartej umowy dotyczllcej terminll wykonania 
w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego nalezytej starannoki) 
skutkujllcych niemoz liwoscill dotrzymania temlinu realizacji przedmiotu zam6wienia, zwillzanych z: 
I ) nieza leznll od Wykonawcy isto tnll zmianll za lozell projektowych wprowadzonych przez Zamawiajllcego po 
uplywie polowy okresll przeznaczonego na wykonanie dokumentacji proj ektowej, 
[stotnll zmiana zalozell projektowych jest taka zmiana, kt6ra spowoduj e op6znienie prac poprzez np. koniecznosc 
uzyskania stanowiska jednostek uzgadniajllcych, opiniujllcych i inne ujawnione w toku prac oko licznosci , 
kt6rych nie mozna bylo przewidziee na etapie opracowania opisu przednuotll zam6w ienia i zlozenia oferty. 
2) lldokumentowanymi opoznieniami instytucj i op iniujllcych lub uzgadniaj llcych dokumentacj~ projektow'l. 

2 . Podstawll do stosow nego przedhlzenia w ww. przypadkach tenrunu wykonania przedmiotu llmowy b~dzie 
pisemny wniosek Wykonawcy wraz z lldokumentowanym podj ~ciem dzialall przez Wykonawc~, majllcych na 
celu realizacj~ prac w lenninie zalozonym w opisie przednuotu zam6wienia i okreSien iem przyczyny i rozm iaru 
opozmenia. 



3. Termin realizacji uslug projektowych moze zostac przedluzony stosownie do okresu zaistnialego op6znienia 
w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany za lozet; lub warunk6w real izacji 
zam6wienia, niezaleznej od Wykonawcy. 

8.3. Oferty ez~sciowe. 
I. Zamawiaji(cy nie przewiduje mozliwose sldadania ofert cz~sciowych: 

8.4. Tryb wyjasniania Iresci zapylania orerlowego. 
I. W przypadku wystilPietlia pytat; do zapytania ofertowego mozna je kierowac mailem na adres: 
zp@gminababoszewo.pl i urzad@gminababoszewo.pl 
Osoba do kontaktu w sprawie ogloszenia: Zbign iew Suliriski tel. 23 661 109 1 w.41, 
emai l. zp@gminababoszewo.p l. faks 23 661 1071. 

2. Zapytanie ofertowe moze zostac zmienione przed uplywem terminu skladania ofert przewidzianym 
w zapytaniu ofertowym. Zamawiaji(cy przedluza tenllin skladania ofert 0 czas niezb~dny do wprowadzenia 
zmian w ofertach, jezeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian. 

3. Trese pytari dotyczi(cych zapytania ofertowego wraz z wyjasnieniami zamawiaji(cego publikowana b~dzie ma 
stronie intemetowej Zamawiaji(cego. 

8.5. Oehrona danyeh oso bowyeh. 
l.lgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzi(dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (VE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fi zycznych w zwii(zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzi(dzenie 0 ochronie 
danych) (Oz. Vrz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) , dalej "RODO" , infonlluj~, ze: 

administratorem Pani/Pana danych osobowychjest Gmina Baboszewo 
inspektorem ochrony danych osobowych w /nazwa zamawiaji(cego/ jest Pan Andrzej Rybus - Toltoczko, 
dzialaji(cy na podstawie Umowy Nr 117/201 8 z dnia 07 czerwca 201 8 r. zawartej z Gmini( Baboszewo. 
Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane b~di( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w ce lu zwii(zanym z 

post~powaniem 0 udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonym w trybie Wytycznych kwalifikowalnosci
zapytanie ofertowe w procedury na podstawie punktu 6.5.2; 

odb iorcami danych osobowych Wykonawcy b~di( osoby lub podmioty, kt6rym udost~pniona zostanie 
dokumentacja post~powania w oparciu 0 13 i 14 ustawy z dnia 06 wrzesnia 2001 r. 0 dost~pie do infonllacji 
publicznej (tj. Oz. U. z 2016 r. pOZ. 1764) 

dane osobowe Wykonawcy b~di( przechowywane, przez okres 2 lat od dnia zakoriczenia post~powania 0 

udzielenie zam6wienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas 
trwania UI110WY; 

obowii(zek podania przez Wykonawc~ danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczi(cych jest 
wymogiem zwii(zanym z udzia lem w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosc i ponizej 30 
000 euro bez kt6rego nie mozna udzielie zam6wienia w przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty. ; 

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie b~di( podejmowane w spos6b 
zautomatyzowa ny, stosowanie do art. 22 RODO; 

Wykonawca posiada: 
• na podstawie art. 15 RODO prawo dost~pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczi(cych; 
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania PanilPana danych osobowych ; 
• na podstawie art. 18 RODO prawo zi(dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

z zastrzezeniem przypadk6w, 0 kt6rych mowa wart. 18 ust. 2 RODO; 
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Vrz~du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
• przetwarzanie danych osobowych PanilPana dotyczi(cych narusza przep isy RODO; 

nie przysluguje Wykonawcy: 
• w zwii(zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni~cia danych osobowych; 
• prawo do przenoszenia danych osobowych, 0 kt6rym mowa wart. 20 RODO; 
• na podstawie at1. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawi( 

prawni( przetwarza nia Pani/Pana danych osobowychjest art. 6 ust. I lit. c RODO. 

8.6. Udzielenie zamowienia. 
I. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom okreslonym 

w zaproszeniu do zlozenia oferty i zosta la ocenionajako najkorzystniejsza. 



2. lnformacj<; 0 wyborze o ferty Zamawiaj'lcy zamiesci na stronie internetowej www.bip.gminababoszewo.pl oraz na 
tablicy ogtoszen Urz<;du Gminy Baboszewo. 

8.7. Warunki zaphlty. 
Rozliczenie tinansowe z Wykonawc'l nast'lPi na podstawie protokoru odbioru dostaw, 

w tenl1inie 14 dni od otrzymania przez Zamawiaj'lcego pop rawnie sporz'ldzonej faktury. 

8.8. Uniewaznienie post~powania. 
Zamawiaj'lcy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia posr<;powania bez podania przyczyn. 

9. ZALJ\CZNIKI: 
I. Fonnularz oferty - zal'lcznik nr I 
2. Forn1Ularz " Wykaz usrug" - zal'lcznik Nr 2 
3. Formularz " Wykaz osob" - za l'lcznik Nr 3 
4. Wzor umowy - za'lacznik nr 4 
5. Schematy linii EOP: 

1)8rzescie Nowe dziatka nr ewid. 78 - zal'lczniki IA 
2) Cywiny Wojskie dzialka nr ewid. 36 - zal'lczniki 2A 
3) Oruzniewo dzialka nr ewid. 23/ 1 - za t'lczniki 3A 
4) Oziektarzewo dzialka nr ewid. 116/4 - zal'lczniki 4A 
5) Galomin dziatka nr ewid. 153 - zal'lczniki SA 
6) Galomin dziatka nr ewid. 2511 - za l'lczniki 6A 
7) Goszczyce Poswi<;tne dzialka nr ewid. 50 - za t'lczniki 7 A 
8) Kruszewie dzialka nr ewid. 39/ 1 - zal'lczniki 8A 
9)Lutomierzyn dzialka nr ewid. 79/5 - zat'lczniki 9A 
I O)Srodborze dzialka nr ewid. 35/2 - zat'lczniki lOA 

6. Warunki przyl'lczenia: 
I) Oruzniewo Nr PII 8/049436 (dziatka nr ewid. 23/ I) - zat'lczniki I B 
2) Galomin Nr PII8/04929 1 (dzialka nr ewid. 153) - zal'lczniki 28 
3) Galomin Nr PII 8/049282 (dzialka nr ewid. 2511) · zal'lczniki 38 
4) Kruszewie Nr P1I8/049461 (dzialka nr ewid. 3911 )- zal'lczniki 4B 
5)Srodborze Nr PII 8/049263 (dzia lka nr ewid. 35/2) - zal'lczniki 58 



ZAtJl,GZNfK Nr 1 - Formufa17 oferty 

( P i ecz~c firmowa Wykonawcy ) 

OFERTA 
_____ ____ [data] 

GMINA BABOSZEWO 
[nazwa Zamawiajqcego] 

Adres: 09-130 Baboszewo 
ul. Warszawska 9 A 

w post~powaniu 0 udzie lenie za m6w ienia publicznego 0 wartosc i do 30 000 eu ro (z wyl<lczeniem przepis6w ustawy 
z dnia 29 s tycznia 200-t r. Prawo za m6wie ll publicznych) 

l. DANE WYKONAWCY *" 

p e l na na z \Va firm y ( W y k o n a\Vcy/ p e ln o m oc ni ka** ) 

1_1_ 1_1_ 1_ 1_1_1_1_ 1 
REGON 

ko d miejscowosc 

s lrona internetow3 

numer te lefOl1U stacjonamego 

1_1_1_ 1_-1_ 1_1_ 1_- 1_ 1_ 1_- 1_1_1 
NIP 

ulica nr loka lu wojcwOdzlwo 

~----------~-,@~-----------------
e-mail 

numer fa ksu 

Osoba upowainiona do reprezentacj i \Vykonawcy/6w i podpisuj'lca ofertt( : _____________ ----' 

Osoba odpowiedzia ina za kontakty z Zama\Vi aj~cym: ___________ _ _ _ nr te l. komorkowego 

Dane telead resowe na kt6re na leiy przekazywac korespondencj~ zwi'lza n'l z niniejszym posti{powaniem: 
Faks: ........ ...... .. ........ ... ....... .. e-n1ail .... .. ..... ....... ... .... . ............... . 
Adres do korespondencj i Uezeli inny !liz adres siedziby) 

.... ........................................................................ . = ... = ... = .. . , .. ~.= .. .. = .. ~~== 

2)* 

pe lna n azwa fir my ( ko l ej nego Wy ko na wc y wspolni e ubi e g aj etc eg o s j ~ 0 za m6 w ie n ie ) 

I~_I_I--I_I_I_I--I_I 
REGON 

ko d miejscowosc 

strona internetowa 

numer tele fonu 

1_ 1_ '--1_- 1_1_1_1_- 1_ 1_1_- 1_ 1_ 1 
NIP 

ulica Inr domnl nr lokalu wojcw6dztwo 

-----~--@------
e-mail 

numer faksu 



Zglaszam/y sw6j udzia l \V pos t~powaniu 0 udzielenia zamOWlcma pubJicznego 0 wartosc i do 30 000 euro 
Nr OA iZP.27 1.2.27 .20 18 na wykonanie us tug projektowych \V zakresie opracQwania projektow uproszczonych dla 
nowych punktow oswietlenia drogowego na lerenie gminy 8aboszewo zgodnie z warun kami przylqczenia do sieci 
elektroellergetyczllej ENERGA - Operator SA Oddzial \V Plocku, 
i oferuj ft/oferujemy rea lizacj~ zamowienia zgodnie z SIWZ, za wynagrodzelue ryczaltowe: 

NEHO 
Podatek VAT( ..... %) 
CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

w tym: 
I ) Brzesc ie Nowe dzia l ka nr ewid. 78 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

2) Cywiny Wojskie dzialka nr ewid. 36 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

3) Dluzniewo dzialka nr ewid. 2?/1 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

4) Dziektarzewo dzialka nr ewid. ll Ev'4 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

5) Galom in dzialka nr ewid. 153 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

6) Galomin dzialka nr ewid. 2:,11 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

7) Goszczyce Posw i~tne dzialka nr ewid. 50 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

8) Kru szewie dzialka nr ewid . 39/1 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

9) Lutomierzyn dzialka nr ewid . 79/5 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

10) Sr6dborze dzialka nr ewid. 3':/2 

I CENA OFERTOWA BRUHO /zl/ 

II. OSW IADCZEN IA I ZOBOWII\ZANIA 
1.0swiadcz3 m/y ie: 

....... .. ... 

... .... ..... .... .. ...... .. ... 

I ) zdobylcm/ zdobylismy konieczne informacje niezbf.(dne do wlasc iwego wykonania zamowienia, 
2) cenie niniej szej oferty zostaly t1 wzgJ<:(dnione wszystkie kosz ty wykonania zamowienia, 
3) jestem/esmy zwiqzani niniejszq ofertq przez okres 30 dni od t1plywu tem1inu skladania oten, 
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4) akceptuj~/emy sposob i termin platnosci za wykonanie przedmiotu zarnowienia. Podstawq do wysrawienia faktury za 

wykonanie przedmimu zamowienia b((dzie podpisanie bezusterkowego protokoru przekazania dokurnentacji lechnicznej 

przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. Plalnosc za wykonan't uslugf( nastqp i w termi nie 14 dni po dos tarczeniu przez 

Wykonawct( prawid lowo wys tawionej faktury. Platnosc bf(dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc(( w 

fa kturze rachunek bankowy \Vykonawcy. 

5) akcepruj~/emy wzor umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiqzujemy s i ~ do zawarcia umowy na warunkach 
w nim okres!onych w miej scu i tem1inie wskazanym przez Zamawiajqeego, 

6)spelniamy warunki udzia ly w post((powaniu rj . 
. posiadamy wymagane doswiadczenie w zakresie projektowania oswietlenia drogowego/ulieznego. 
- dysponujemy osobq posiadajqcq odpowiednie uprawnienia w zakresie projektowania siee i i instalacji elektrycznych 

obejmujqcych insta lacje elektryczne, napowie trzne i kablowe hnie energetyezne, stacje i urzqdzenia e lektroenergetyczne, 
7) przyjmuj((/ przyjmujemy warunki realizacji zamowienia okres lone w zapytaniu ofertowym, 
8) wybor zloionej przeze nmie o ferty b((dzie/nie b~dz ie prowadzic u Zamawiajqcego do powstania obowiqzku 

podatkowego w zakresie obej rnujqcym nast~pujqce dostawy iJlub uslugi 
,3 

\Vartosc (w kwocie netto) ww. us rug illub dostaw wynosi: .............. Zl*3 
9) wypelnilem obowiqzki infonnaeyjne przewidziane wart. 13 lub art. 14 RODO" wobee osob fizyeznyeh, od ktoryeh dane 

osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskalern w celu ubiegania s i~ 0 udzielenie zamowienia publ icznego 
w niniejszym post~powaniu, *4 

10) jestem/esmy zwi'tzani niniejszq otert'l przez okres 30 dni od uprywu terminu skradania ofert. 

2. Zobo\Vi'lzuj~lzobo\Viqzujemy si~ do zrealizowania przedmiotu zamowienia w term inie do dnia I grudnia 2018 roku. 
Do tego terminu zobowi'tzujemy sif( przekazac Zamawiaj'tcemu kornpletne projekty uproszczone z wszystkimi 
niezb~dnymi uzgodnieniami i opiniami. 

III. PODWYKONAWCY 
1. us lug~ obj~t't zam6wieniern wykonam/ y: 

- sibmi wlasnymi, tj. bez udziahl podwykonawcow, 
- przy udziale podwykonawcow, 
Podwykonawcom zamierzam/y powierzyc: 

1I; 's: c:ego!nic rod=aj C=YIllIO.l:ci. /lslllg ora: na:lI'f i adl'es pod\l'ykol1ml'cy 

v. SPIS TRESCI: 
I.O ferttt. niniej sz't wraz z zalqcznikam i sktadam/y na 
2. 0 0 niniejszej oferty zalqczarn : 
I) .. .. .......... .. ......... . 
2) 
3) ................................................................ . 

.... ko lejno ponurnerowanych stronach. 

3. Wskazuj~/wskazujemy, ie nas t<;pujqee dokumenty, 
ogo lnodost<;pnych i bezplatnyeh baz danyeh: 

dost,pne pod ponizszymi adresarni inlemetowymi 

KRS" /CEIDG,2 

. 1) naldy wpisac dane kazdego wykonawey, ktory lIbiega si..; 0 udzidenie zamowicn ia (w mian; potrzeby rozsZl.!l'zyc fonnula'L 0 kolejn<\. tabdk..;) 

. ~ ) niepolrzcbnc skreslic 
• • 11 p'LYpadku gdy wybor ofcny prowadzi 1I Zamawiaj<\cego do obowia,zku podatkowcgo. nalezy wskazac nazw~ towaru lub uslugi omz wskazac ieh 

wal10sc bez kwolY podatku VAT. 
Dmyczy Wykonawc6w. ktotych otel1Y bt.;d<\ gcncrowac obowi,\zek doliczcnia wa l10Sci podatku VAT do warto:ki netto ofcn y. tj. w pJ'zypadku: 

a) wewn<\.lrzwspolnotowcgo nabye ia lowllrew. 
b)mcchanizmow odwroconcgo obci,tzenia, 0 ktelYIll mowa w 1lI1 . 17 ust. I pJ...1 7 ustawy 0 podalku od towa rew i us lug, 
c) impol1u usl llg llib impOitu towa rDw. z ktolYlll i wi,tze si~ obowi,\zck do liczenia przez Zamawiaj'leC'go przy porownywaniu cen OfCl1owych 

podatku VAT 
*.1) w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bl!zposrednio jego dOlyez<\cye h lub zac hodzi wyl'lczeni c stosowan ia 

obowi<\.zku inlollllacyjnl.!go. siosowil ie do alt . 13 ust. ~ lub a11. 14 liSt. 5 RODO trcic i oswiadczenia wykonawca nic sklada (usun i~ei" trdc i 
oswiadczenia np. p l~lez jego wykreSlenie). 

/, ro:por:qd:enie POrftlmelll1l £ lIropejskiego i R(I(~" (lE) 2016 679: dnia 27 kwiemia 2016 I : \I' spl'all'ie ochrol/}' osob fi=yc:nych II' :1I'iq=ku = 
pr:efll'or:cmiem dal/ycll osobou)'ch i 11' sprml'ie sll'oboc/l Jego p/·:epOlf11lakich dtll/ych ora: IIcliyfenia dyreklyll)' 95./6 WE (og6//1e ro:por:qd:enie 0 

ochl'Ol/ie dal/)'CII) (D=. Ur:. UE L 119 : O./JJ5. 20 f 6. SIr. I). 
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Podpis i piecz~c imienna : 

(OJab" Ilib osoby upOIra::ll iolle do : lo::el1ia podpislI II' illliell i ll jf·YkOI1Oll"cyJ 

OAiZP.271.2. 27.2018 
ZAtljCZNIK Nr 2 - wykaz uslug 

(Piecz/ic firmowa Wykonawcy) 

Na potrzeby post~powania 0 udzielenie zam6w ienia pub licznego prowadzonego przez 
Gmin~ Baboszewo na uslug; projektowe w zakresie opracowania projekt6w uproszczonych dla nowych punkt6w 
oswietlenia drogowego na terenie gminy Baboszewo zgodnie z warunkami przylqczenia do sieci elektroenergetycznej 
ENERGA - Operator SA Oddzial, przedkladamy: 

WYKAZ USlUG 

wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem terminu 
skladan ia ofert (a je t eli okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie). 

Rodzaj uslug Wartosc uslug (zl) Data Nazwa i adres podmiotu 
brutto (z pod . VAT) wykonania na rzecz ktorego usluga 

byla wykonana 

Pod pis i piecz~c imienna:....................... ..................... .. ............ .. 
(Osaba lub osoby upowatnione do zfotenia podpisu w imieniu Wykonawcy) 

(Miejscowosc) (data) 
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OAiZP.271.2.27.20 18 

ZAI:P,CZNIK Nr 3 - wykaz os6b 

(Pieczf/c firmowa Wykonawcy) 

Na potrzeby post~powania 0 udzielenie zamowleOia publicznego prowadzonego przez G lnin~ 

Baboszewo na ustug~ wykonania dokumentacji projektowych w zakresie opracowania projekt6w uproszczonych dla 
nowych punkt6w oswietlenia drogowego oa terenie gminy Baboszewo zgodnie z warunkami przyi(tczenia do sieci 
e1ektroenergetycznej ENE RGA - Operator SA Oddzial w Plocku, przedkladamy: 

I. IVlKU OS6B S" I EROIVA ,~YCII I' RZEZ WY"ON"\WC~ 1)0 1lE.-\Ll ZA C JJ ZAl I6 wI EN I.-\ Pt IJlLlCZNEG O. 
W SZCZECO LNOSCI O OI'OWIED ZIALNYCH lA SW IADCZE~ I E l lSll lG. 

IM IONA* I I 
NAZW ISKO * I 
*Wpisac imit;: i nazwisko przedslawiciela Wykonawcy uprawnionego do skladania oswiadczenia w imieniu Wykonawcy 

Jako osoba upraw niona do reprezentowa nia nizej wymienionego/-ych * wyko nawcy/-ow* 

Wykonawca 

Adres 

Wykonawca 

Adres 
Skladajqc ofert\:( w postt(powaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego, kt6rego przedmiotem jest us luga wykonania 

. dokumentacji projektowych w zakresie opracowania projektow uproszczonych dla nowych punktow oswietlenoia 
drogowego na terenie gminy Baboszewo zgodnie z warunkami przyi'tczenia do siec i elektroenerge tycznej ENERGA
Operator SA Oddzial w Plocku, oswiadczam/y* ze dysponuj,/dysponujemy* osobami, ktore b,d~ uczestniczyc 

k d . Z W \~yl< onywamu zamOWlema, zgo me z wyrnaoamaml amawlaJ'tcego. 
[ mi~ Zakres wykonywanych Wyksztalcenie 
i nazwisko czynnosci kwalifikacjel 

uprawnienia 

Micjscowosc dnia 

Doswiadczenie Podstawa dysponowani 
tymi osobami 

(podpis osoby uprawnioncj skladaj t\.cej 
oswiadczenie) 

Uwaga: W przypadku dysponowania osob,l, klara ni e wchodzi w zakres zaso bu kadrowego wtasnego Wykonawcy ( lub zasobu wspalncgo w 
prlYpadkll o fetty z tozoncj przez konsorcjum lub spa tk~ cywilnv - nalezy przedslawic wraz Z o fett<l pi semnc zobowi~zanie wtasc iwego podmiolll do 
udost,-pniania dancj osoby do udzia lu w wykonywaniu zamowienia. 

·poprLez odpowiedn ie przckrd lcn ia nalei:y dostosowac trd': oswiadczenia do stanu faktycznego i SlatuSu podmiolU , ~1a ty je sklada. Ij .: 
Wykonawcy wyst<;puj<\.cego samodzielnie w postl\powaniu; 
pelnomocnika wykonawcaw (konsorcjum, spalki cywilnej ) wsp6lnie ubicgajilcych si,- 0 udzielenie zamawien ia . 
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Zalqczniki nr 4 - wz6r umawy 

UMOWA Nr ... /2018 

zawarta w dniu ................. 2018 r. w Baboszewie, pomi~dzy Gmin,! Baboszewo NIP 567-179-04-40, 

REGON 130378054 z siedzibq przy ul. Warszawskiej 9A, 09-130 Baboszewo, reprezentowanq przez: 

W6jta Gminy Baboszewo - Pana ....... ..... .......... ........ .... .. ..... .... .. .. ...... .. . 

przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Baboszewo - Pani 

zwanq dalej Zamawiaj,!cym, 

a 

reprezentowanym przez: 

zwanym dalej Wykonawc,!, 

W wyn iku przeprowadzonego post~powania 0 udzielenie zamowienia publicznego 0 wartosci 

szacunkowej ponilej 30 000 euro znak: OAiZP.271.2.27.2018 na opracowanie " Projektow 

uproszczonych dla nowych punktow oswietlenia drogowego na terenie gminy Baboszewo" 

ogloszonego w dniu 27 wrzesnia 2018 r. na stron ie internetowej Zamawiajqcego 

www.bip.gminababoszewo.pl i tablicy ogloszen Urz~du Gminy Baboszewo zostala zawarta umowa 

o nast~pujqcej tresci: 

§1 

Przedmiot umowy i warunki realizacji 

1. Przedmiotem zamowienia jest opracowanie 10 projektow uproszczonych dla nowych punktow 

oswietlenia drogowego na terenie gminy Baboszewo zgodnie z warunkami przylqczenia do sieci 

elektroenergetycznej ENERGA - Operator SA Oddzial w Plocku. 

2.Zakres projektow obejmuje w szczegolnosci: 

1) podwieszenie przewod6w oswietlenia drogowego na istniejqcej sieci elektroenergetycznej, 

2) montal szaty oswietleniowej, 

3) montal opraw oraz wysi~gnikow. 

4) montal szafek oswietleniowych: 

a)Brzescie Nowe dzialka nr ewid. 78, 

b)Cywiny Wojskie dzialka nr ewid. 36, 

c)Dlulniewo dzialka nr ewid. 23/1, 

d)Dziektarzewo dzialka nr ewid . 116/4, 

e)Galomin dzialka nr ewid. 153, 

f)Galomin dzialka nr ewid. 25/1, 

g)Goszczyce Poswi~tne dzialka nr ewid. 50, 

h)Kruszewie dzialka nr ewid . 39/1, 

i)Lutomierzyn dzialka nr ewid . 79/5, 

ilSrodborze dzialka nr ewid . 35/2 



4.Wykonawca zobowiqzany jest do: 

1) Uzyskan ia map niezb~dnych do sporzqdzenia projektow uproszczonych oraz wszelkich opinii, 

uzgodnien, zg6d, decyzji i sprawdzen wynikajqcych z warunkow przylqczenia do sieci 

elektroenergetycznej. 

2) Sporzqdzenia projektu uproszczonego dla kaidego nowego obiektu w zakresie uwzg l~dniajqcym 

specyfikacj~ rob6t budowlanych zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej - 2 egz. wersji papierowej + wersja elektron icznil w formacie pdf, 

5.Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z naleiytq starannosciq, zgodnie z obowiqzujqcymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu 0 niezb~dne uzgodnienia, zezwolenia i warunki 

wydane przez stosowne instytucje, wizj~ lokalnq. 

Wykonawca oswiadcza, ie : 

§2 

Oswiadczenia Wykonawcy 

1) dysponuje wiedzq, doswiadczeniem oraz uprawnieniami niezb~dnymi do naleiytego 

zrea lizowania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy i zobowiqzuje s i~ wykonac 

zamowien ie ze szczego lnq starannosciq, wedtug najlepszej wiedzy, umiej~tnosc i , 

z uwzgl~dnieniem obowiqzujqcych przepisow prawa i przyj~tych standard6w, majqc takie na 

wzg l~dz ie ochron~ interesow Zamawiajqcego, 

2) przy wykonywaniu przedmiotu umowy b~dzie wykorzystywal jedynie materiaty, dane 

i informacje oraz programy komputerowe, ktore Sq zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa, 

a w szczegolnosci nie naruszajq dobr osobistych, majqtkowych i osobistych praw autorskich, praw 

pokrewnych, praw do znakow towarowych lub wzorow uiytkowych, a takie danych osobowych 

os6b trzecich. Gdyby doszto do takiego naruszenia wyt'lcznq odpowiedzialnosc wzg l~dem osob 

trzecich ktorych prawa zostaty naruszone ponosi Wykonawca. 

§3 

Obowiqzki Wykonawcy 

1. Wykonawca ma obowiqzek w szczeg6 lnosci: 

1) Przeprowadzania konsultacji z Zamawiajqcym na kaidym etapie projektowania dokumentacji. 

2) Informowania niezwtocznie w formie pisemnej Zamawiajqcego 0 wyst~pujqcych trudnosciach 

w realizacji przedmiotu umowy. 

3) Terminowego wykonania i przekazan ia do Zamawiajqcego przedmiotu umowy. 

§4 

Obowiqzki Zamawiajqcego 

1. Zamawiajqcy zastrzega sob ie prawo do: 

1) nadzorowania i wnoszenia uwag do opracowanej dokumentacj i technicznej, 

2) sprawdzenia dokumentacji projektowej pod wzgl~dem jej zgodnosci z wczesniejszymi 

ustaleniami z Wykonawcq. 

§5 

Terminy 

1. Zamawiajqcy przekaie Wykonawcy warunki przytqczenia do sieci elektroenergetycznej Energa 

Operator SA Oddziat w Ptocku w terminie do dnia 15 paidziernika 2018 r. 



2.Wykonawca wykona przedmiot zam6wienia w terminie do dnia 1 grudnia 2018 r. Jako termin 

wykonania dokumentacji projektowej, b~dzie uznany dzien, w kt6rym Wykonawca przekaie 

Zamawiajqcemu kompletne projekty budowlano - wykonawcze z wszystkimi niezb~dnymi 

uzgodnieniami i op iniami. 

§6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie wskazanym w niniejszej umowie i zgodnie ze zloionq 

ofertq, Zamawiajqcy zobowiqzuje si~ zaplacic Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe 

w kwocie: ..................................................................................................... zl brutto, 

slownie: ......................................................................................................... zl brutto, 

w tym podatek VAT ................... .. .. ....... ...... ...... .................. ......................... zl 

w tym za wykonanie projekt6w budowlano - wykonawczy dla nowych punkt6w oswietleniowych w: 

1) Brzesciu Nowym dzialka nr ewid. 78 ... ... ......... ................................................... zl brutto, 

2) Cywiny Wojskie dzialka nr ewid. 36 .... ...... ..................... .. ...... ....... ... ....... ..... ...... zl brutto, 

3) Dluiniewo dzialka nr ewid. 23/1 ................. ................................................. .. ... zl brutto, 

4) Dziektarzewo dzialka nr ewid. 116/4 .............................................................. zl brutto, 

5) Galomin dzialka nr ewid. 153 .............................................. ................................ zl brutto, 

6) Galomin dzialka nr ewid. 25/1 ............................................................................. zl brutto, 

7) Goszczyce Poswi~tne dzialka nr ewid. 50 ......................................................... zl brutto, 

8) Kruszewie dzialka nr ewid. 39/1 ......................................................................... zl brutto, 

9) Lutomierzyn dzialka nr ewid. 79/5 ..................................................................... zl brutto, 

10) Sr6dborze dzialka nr ewid. 35/2 ......................................................................... zl brutto. 

2. Wynagrodzenie ryczaltowe 0 kt6rym mowa w us!. 1 obejmuje wszystkie koszty zwiqzane 

z realizacj~ przedmiotu zam6wienia, w tym ryzyko i odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytulu 

oszacowan ia wszelkich koszt6w zWiqzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a takie oddzialywania 

innych czynnik6w mogqcych miec wplyw na koszty. 

3. Wynagrodzenie ryczaltowe 0 kt6rym mowa w us!. 1 obejmuje r6wniei : 

1) wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu zam6wienia w spos6b zgodny 

z obowiqzujqcymi przepisami, normami, zap isami umowy, 

2) wszelkie koszty uzyskania warunk6w technicznych, uzgodnien, opinii niezb~dnych do poniesienia 

przez Wykonawc~ w celu realizacji przedmiotu zam6wienia, 

3) wynagrodzenie z tytulu przeniesienia autorskich praw majqtkowych, 

4. Wykonawcy nie przysluguje iadne inne roszczenie 0 dodatkowe wynagrodzenie nieprzewidziane 

w umowie, an i roszczenie 0 zwrot koszt6w poniesionych w zwiqzku z wykonywaniem umowy. 

5. Wykonawca wyraia zgod~ na potrqcenie ewentualnych kar umownych z przyslugujqcego 

Wykonawcy wynagrodzenia za wykonan ie przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca nie ma prawa dokonania cesji wierzyte lnosci z tytulu wynagrodzenia okreslonego 

w us!. 1 bez pisem nej zgody Zamawiajqcego. 

§7 
Warunki platnosci 

1. Zamawiajqcy nie dopuszcza moiliwosci rozliczenia uslugi fakturam i cz~sciowymi . 

2. Podstaw~ wystawienia faktury stanowi protok61 bezusterkowego odbioru przedmiotu 

zam6wienia, podpisany przez Zamawiajqcego i Wykonawc~. 



3. Faktur~ naleiy wystawic dla: 

Nabywca: Gmina Baboszewo, 09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9 A; NIP 567-179-04-40. 

Odbiorca: Urzqd Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A 

4. Platnosc b~dzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawc~ w fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy. 

5. Platnosc za wykonanq uslug~ nastqpi w terminie 14 dni po dostarczeniu przez Wykonawc~ 

prawidlowo wystawionej faktury. 

g. Za dat~ zaplaty uwaia si~ dzien obciqienia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 

§8 

Osoby odpowiedzialne za realizacj~ umowy 

1. Do kontaktaw i koordynowania spraw zwiqzanych z realizacjq zakresu merytorycznego umowy 

Strony wyznaczajq nast~ pujqce osoby: 

1) ze strony Zamawiajqcego: ......................... ..... .............. , 

2) ze strony Wykonawcy: ......... ... ....... ... ..... ......... .............. . 

§9 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca przenosi z chwilq dostarczenia Zamawiajqcemu przedmiotu umowy autorskie prawa 

majqtkowe do wykonanego w ramach umowy dziela na wszystkich polach eksploatacji. 

2. Wynagrodzenie z tytulu przekazania autorskich praw majqtkowych miesci si~ w kwocie 

umawionego wynagrodzenia ryczaltowego brutto okreslonego w § 6 ust 1. 

3. Przeniesienie autorskich praw do sporzqdzonej dokumentacji technicznej jest nieograniczone 

terytorialnie i czasowo. 

4. Wykonawca odpowiada za naruszenie autorskich praw majqtkowych i dabr osobistych osab 

trzecich, odnoszqcych si~ do przedmiotu umowy oraz oswiadcza, ie wszystkie wyniki prac mogqce 

stanowic przedmiot praw autorskich, b~dq oryginalne, bez niedozwolonych zapoiyczen z utworaw 

osab trzecich, a takie nie b~dq naruszac autorskich praw majqtkowych i dabr osobistych osab 

trzecich. 

§ 10 

R~kojmia 

1. Wykonawca gwarantuje, ie przedmiot umowy b~dzie wolny od wad. 

2. Wykonawca udziela Zamawiajqcemu r~kojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie r~kojmi, Wykonawca jest zobowiqzany 

do bezplatnego usuni~cia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajqcego, bez wzgl~du na 

wysokosc zwiqzanych z tym koszt6w. 

4. W przypadku nieusuni~cia wad w wyznaczonym przez Zamawiajqcego terminie, Zamawiajqcy 

b~dzie magi usunqc wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt 

Wykonawcy. 

5. Skorzystanie z uprawni~nia okreslonego w us!. 4, nie wylqcza prawa Zamawiajqcego do naliczenia 

kar umownych, 0 ktarych mowa w § 13 Umowy. 



6. Termin wygasni~cia uprawnien przystugujqcych Zamawiajqcemu od Wykonawcy z tytutu r~kojmi za 

wady fizyczne dzieta (projektu) uptywa z dniem, kiedy obiekt budowlany - wykonany na podstawie 

dokumentacji projektowej - zostat oddany inwestorowi, jednak nie p6iniej niz po uptywie 3 lat liczqc 

od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu zam6wienia tj . przekazania Zamawiajqcemu 

kompletnej dokumentacji projektowej z zastrzezeniem, ze zakonczenie okresu r~kojmi nie moze 

nastqpie wczesniej, niz po stwierdzeniu przez Zamawiajqcego usuni~cia wad ujawnionych w tym 

okresie. 

§11 

Odst'lpienie od umowy 

1. Stronom przystuguje prawo odstqpienia od umowy w oparciu 0 przepisy tytutu XV Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Zamawiajqcemu przystuguje ponadto prawo odstqpienia od Umowy w nast~pujqcych 

przypadkach: 

1) w razie wystqpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujqcej, ze wykonanie Umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie mozna by to przewidziee w chwili zawarcia Umowy; odstqpienie 

od Umowy w tym przypadku moze nastqpie w terminie 30 dni od powzi~cia wiadomosci 

o powyzszych okolicznosciach, 

2) Wykonawca nie rozpoczqt realizacji zam6wienia bez uzasadnionych przyczyn i nie przystqpit do 

niej, pomimo wezwania Zamawiajqcego ztozonego na pismie. 

3. Odstqpienie od Umowy powinno nastqpie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego 

oswiadczenia i powinno zawierae uzasadnienie. Zawiadomienie powinno bye przekazane Wykonawcy 

lub Zamawiajqcemu co najmniej 7 dni przed terminem odstqpienia. 

§ 12 

Zmiana postanowien umowy 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej Umowy 

w stosunku do tresci oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzezeniem us!. 

2. Zamawiajqcy dopuszcza zmian~ postanowien zawartej umowy dotyczqcej terminu wykonania 

w okolicznosciach niezaleznych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego nalezytej starannosci) 

skutkujqcych niemozliwosciq dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zam6wienia, zWiqzanych z: 

1) niezaleznq od Wykonawcy istotnq zmianq zatozen projektowych wprowadzonych przez 

Zamawiajqcego po uptywie potowy okresu przeznaczonego na wykonanie dokumentacji 

projektowej, 

Istotnq zmiana zatozen projektowych jest taka zmiana, kt6ra spowoduje op6inienie prac poprzez 

np. koniecznose uzyskania stanowiska jednostek uzgadniajqcych, opiniujqcych i inne ujawnione 

w toku prac okolicznosci, kt6rych nie mozna by to przewidziee na eta pie opracowania opisu 

przedmiotu zam6wienia i ztozenia oferty. 

2) udokumentowanymi op6inieniami instytucji opiniujqcych lub uzgadniajqcych dokumentacj~ 

projektowq. 

3. Podstawq do stosownego przedtuzenia w ww. przypadkach terminu wykonania przedmiotu umowy 

b~dzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podj~ciem dziatan przez 

Wykonawc~, majqcych na celu realizacj~ prac w terminie zatozonym w opisie przedmiotu zam6wienia 

i okresleniem przyczyny i rozmiaru op6znienia. 

4. Termin realizacji ustug projektowych moze zostae przedtuzony stosownie do okresu zaistniatego 

op6znienia w sytuacjach opisanych powyzej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany zatozen lub 

warunk6w rea lizacji zam6wienia, niezaleznej od Wykonawcy. 



§13 

Kary umowne 

1. Za niewykonanie lub nienaleiyte wykonan ie umowy Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo do 

dochodzenia od Wykonawcy kar umownych: 

1) za odstqpienie od umowy przez Zamawiajqcego z przyczyn, za kt6re ponosi odpowiedzialnosc 

Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, 

2) za odstqpienie od umowy przez Wykonawc~ z przyczyn niezaleinych od Zamawiajqcego, kar~ 

umownq w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1, 

3) za op6inienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 5 

w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kaidy dzien 

op6znienia, jednak nie wi~cej nii 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego 

w § 6 ust. 1, 

4) za op6inienie w usuni~ciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kaidy dzien op6inien ia, liczony od dnia 

nast~pnego po uptywie terminu wyznaczonego na usuni~cie wad. Wykonawca nie moie 

odm6wic usuni~cia wad bez wzgl~du na wysokosc zWiqzanych z tym koszt6w. 

2.Zamawiajqcy ma prawo potrqcic naleine mu kary umowne z wynagrodzen ia przystugujqcego 

Wykonawcy. 

§ 14 

Postanowienia kOlicowe 

1. W sprawach nieregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

oraz przepisy szczeg61ne dotyczqce przedmiotu zam6wienia . 

2. Ewentualne spory mogqce wyn iknqc z realizacji umowy Strony zobowiqzujq si~ rozwiqzywac 

polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory b~dzie rozstrzygac sqd 

powszechny wtasciwy miejscowo wedtug siedziby Zamawiajqcego. 

3. Umow~ niniejszq sporzqdza si~ w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje 

Zamawiajqcya 1 egz. Wykonawca. 

4. Integralnq cz~sc umowy stanowiq zatqczniki : 

Za!. Nr 1 - Oferta Wykonawcy. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJI\CY: 
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Numer P/18/049291 Data 17·09·2018 

WARUNKI PRZYL,\CZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERATOR SA 

Oddzial w Plocku 

1. Przylqczany obiekl: 
Nazwa:oswiellenie drogowe 

Adres (Nr dzialki):Galomin 
gm. Baboszewo , dzialka numer 153 

2. Grupa przylqczeniowa: V 
3. Moc przylqczeniowa: 2.5 kW 
4. Miejsce przylqczenia: Istniejqcy slup linii nN. 

GPZ - Plorisk Bydgoska [0036) 
Linia 15 kV Raciqi [0036/11) 
Stacja SN/nn Galomin [S7-01315) 
Obw6d nn [) 
Obiekt Stacja SN/nN [SN) Galomin [S7 -01315) 

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 
zaciski prqdowe odgal~ine od projektowanego slupowego rozlqczniko-bezpiecznika; 

6. Rodzaj przylqcza: napowietrzne 
7. Zakres prac niezb~dnych do realizacji przylqczenia oraz wymagania w zakresie wyposaienia niezb~dnego do wsp6lpracy z 

sieciq: 
7.1 . Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1 .1 . Urzqdzenia WN i SN: 

nie dotyczy 
7.1.2. Stacja transformatorowa: 

dostosowac/sprawdzic zabezpieczenia na obwodzie po dokonaniu przylqczenia 
7.1 .3. Urzqdzenia nn: 

- na slupie linii nN O,4kV zabudowac rozlqczniko-bezpiecznik kt6ry naleiy zasilic kablem AsXSn min 25mm2.(lokalizacj~ 
rozlqcznika ustalic z podmiotem przylqczanym). 

7.1.4. Wyposaienie urzqdzeri, instalacji lub sieci, niezb~dne do wsp6lpracy z siecia., do kt6rej instalacje lub sieci Sq przylqczane: 
dla ochrony przed poraieniem prqdem elektrycznym naleiy zapewnic samoczynne wylqczenie zgodnie z wiedzq technicznq i 
obowiqzujqcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajqcej nN TN-C. Instalacj~ odbiorczq naleiy wykonac w ukladzie TN-C-S. 
Zastosowane wylqczniki przeciwporaieniowe r6inicowo-prqdowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA. 
wykonac instalacj~ odbiorczq zgodnie z wiedzq technicznq i obowiqzujqcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii 
elektrycznej naleiy stosowac materialy i urzqdzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
jako uziomy instalacji elektrycznej naleiy wykorzystywae metalowe konstrukcje budynk6w, inne metalowe elementy 
umieszczone w fundamentach stanowiqce sztuczny uziom fundament6w, zbrojenia fundament6w i scian oraz przewodzqce prqd 
instalacje wodociqgowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujqcej siee wodociqgowq 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzqdzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakl6ceri z urzqdzeri lub instalacji Odbiorcy naleiy zastosowae urzqdzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleinosci od rodzaju zasilanych urzqdzeri, szczeg61nie posiadajqcych elementy elektroniczne, naleiy zastosowac w 
instalacji odbiorczej odpowiednie urzqdzenia i srodki ochrony przeciwprzepi~ciowej. 
- w instalacjach elektrycznych naleiy stosowae urzqdzenia ochrony przeciwprzepi~ciowej . Spos6b i miejsce instalowania 
zgodnie oraz rezystancje uziemieri urzqdzeri ochrony przeciwprzepi~ciowej stosowac zgodnie z wiedzq technicznq i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Dostosowanie przylqczanych urzqdzeri, instalacji lub sieci do system6w sterowania dyspozytorskiego: 

7.1 .7. Demontaie: 
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12. Inne ustalenia: 
12.1. Ootyczy projektu budowlanego: 

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystqpieniem do realizacji inwestycji podlegajq sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji 
Ciechan6w pod wzgl~dem zgocnosci z warunkami przylqczenia do uklad6w rozliczeniowo-pcmiarowych wlqcznie. 
Wytyczne projektowe naleiy uzyskac oraz uzgocnic opracowanq dokumentacj~ projektowq dotyczqcq oswietlenia z ENERGA 
OSWIETLENIE Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Ootyczy wsp6lpracy ruchowej: 
pocmiot6w grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsi~biorstwa Energetycznego 

12.3. Ootyczy umowy 0 przylqczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uiytkowane urzqdzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujqcych przepisach dotyczqcych 
kompatybilnosci elektromagnetycznej. 

14. przy realizacji niniejszych warunk6w przylqczenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Oystrybucyjnej obowi'tzuj'tcej na terenie dzialania ENERGA-OPERA TOR SA. 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporz'tdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Oz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.) . 
ENERGA-OPERA TOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Naleiy 
liczyc si~ z moiliwosciq przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwow't dostaw~ energii elektrycznej moina zapewnic 
jedynie pcprzez zainstalowanie wlasnego ir6dla energii (np. agregatu pr'tdotwarczego, urzqdzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy 0 przylqczenie stanowi pcdstaw~ do rozpocz~cia realizacji prac projektowych i budowlano-montaiowych, na 
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przylqczenie stanowi zalqcznik do niniejszych warunk6w. 

17. Warunki przylqczenia Sq waine 2 lata od dnia ich dor~czenia. 

Po zawarciu umowy 0 przylqczenie warunki przylqczenia waine Sq w okresie obowiqzywania umowy 0 przylqczenie. 
18. Ozialajqc na podstawie art. 7 us!. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Oz. U. nr 54 poz. 348 z pain . 

zm.) w zwi'tzku z art. 34 us!. 3 pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 roku (Oz. U. nr 89 poz. 414 z p6in. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni dostaw~ energii dla obiektu przyl'tczanego: 
- po przyl'tczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na pocstawie niniejszych warunkaw przyl'tczenia oraz w oparciu 0 

umow~ 0 przylqczenie, jaka zostanie zawarta pomi~dzy Podmiotem Przyl czanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompl sowej. 
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 us!. , pk!. 3 ustawy - Prawo budowlane. 

Otrzymujq: 

Olechowicz Artur 
OPRACOWAl 

tel. 

1. Wnioskodawca 
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Oystrybucji w Ciechanowie 

ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechan6w 

ZA TWIEROZll 
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Numer P/18/049461 Data 18·09·2018 

WARUNKI PRZYlJ\CZENIA 

1. Przyl'lezany obiekl: 

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERATOR SA 
Oddzial w Plocku 

Nazwa:oswietlenie drogowe 
Adres (Nr dzialki):Kruszewie 

gm. Baboszewo , dzialka numer 39/1 
2. Grupa przyl'lezeniowa: V 
3. Moe przyl'lezeniowa: 2.5 kW 
4. Miejsee przyl'lezenia: Islniej'ley slup linii nN. 

GPZ· Plorisk [0033J 
Linia 15 kV Slarezewo [0033/37[ 
Siaeja SN/nn Kluezewo [S7·01251J 
Obw6d nn [J 
Obiekl Siaeja SN/nN [SNJ Kluezewo [S7·01251J 

5. Miejsee doslarezania energii eleklrycznej: 
zadski pr'ldowe odgal~ine ad projeklowanego slupowego rozl'lezniko·bezpieeznika; 

6. Rodzaj przyl'lcza: napowielrzne 
7. Zakres prae niezb~dnyeh do realizacji przyl'lczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezb~dnego do wsp6lpracy z 

sieei'l: 
7.1. Zakres inweslyeji realizowanych przez ENERGA·OPERATOR SA 
7.1.1. Urz'ldzenia WN i SN: 

nie dotyezy 
7.1.2. Siaeja Iransformalorowa: 

doslosowac/sprawdzic zabezpieezenia na obwodzie po dokonaniu przylqezenia 
7.1.3. Urzqdzenia nn: 

. na slupie linii nN O,4kV zabudowac rozl'lezniko·bezpieeznik kl6ry naleiy zasilic kablem AsXSn min 25mm2.(lokalizaej~ 
rozlqeznika uslalic z podmiolem przylqezanym). 

7.1.4. Wyposazenie urz'ldzeri, inslalaeji lub sieei, n iezb~dne do wspolpraey z sieei<\, do klorej inslalaeje lub sied Sq przylqezane: 
dla oehrony przed poraieniem prqdem eleklrycznym naleiy zapewnic samoczynne wylqezenie zgodnie z wiedz'llechnieznq i 
obowiqzujqcymi przepisami przy ukladzie sieei zasilajqeej nN TN·C. Inslalaej~ odbiorezq naleiy wykonac w ukladzie TN·C-S. 
Zaslosowane wylqezniki przeeiwporazeniowe rozn ieowo-prqdowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czulosei do 30 mA. 
wykonac inslalacj~ odbiorezq zgodnie z wiedzq lechnieznq i obowiqzujqcymi przepisami. Od miejsea doslarezania energii 
eleklryeznej nalezy slosowac malerialy i urzqdzenia dopuszezone do slosowania na lerenie Rzeczypospolilej Polskiej 
jako uziomy inslalaeji eleklrycznej naleiy wykorzyslywac melalowe konslrukeje budynkow, inne melalowe elemenly 
umieszezone VI fundamenlaeh slanowiqee szluczny uziom fundamenlow, zbrojenia fundamenlow i scian oraz przewodzqee prqd 
inslalaeje wodoeia.gowe pod warunkiem uzyskania zgody jednoslki eksploalujqeej siee wodocia.gowq 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakloeeniami eleklryeznymi powodowanymi przez urzqdzenia, inslalaeje lub sied wnioskodawey: 
- w eelu zabezpieczenia sieei przed wprowadzaniem zakloeeri z urzqdzeli lub inslalaeji Odbiorcy naleiy zaslosowac urzqdzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleinosci od rodzaju zasilanyeh urzqdzeri, szezegolnie posiadaj'leyeh elemenly eleklroniczne, nalezy zaslosowac w 
inslalaeji odbiorczej odpowiednie urzqdzenia i srodki ochrony przedwprzepi~eiowej . 
. w inslalaejach eleklrycznych naleiy slosowac urzqdzenia ochrony przeeiwprzepi~eiowej . Sposob i miejsce inslalowania 
zgodnie oraz rezyslancje uziemien urzqdzen ochrony przeeiwprzepi~eiowej slosowac zgodnie z wiedzq leehnieznq i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Doslosowanie przylqezanych urzqdzen, inslalaeji lub sieei do syslemow slerowania dyspozylorskiego: 

7.1.7. Demonlaze: 



~ Energa 
operator 

12. Inne uslalenia: 
12.1. Dotyczy projektu budowlanego: 

Projekty budowlano-wykonawcze przed przyst<\pieniem do realizacji inwestycji podlegajq sprawdzeniu przez Rejon Dyslrybucji 
Ciechan6w pod wzgl~dem zgodnosci z warunkami przylqczenia do ukladow rozliczeniowo-pomiarowych wlqcznie. 
Wytyczne projektowe nalezy uzyskae oraz uzgodnic opracowanq dokumentacj~ projektowq dotyczqCq oswielienia z ENERGA 
05WIETLENIE Sp. z 0.0 . Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Dotyczy wsp6lpracy ruchowej: 
podmiol6w grupy V zgodnie z inslrukcjq Przedsi~biorstwa Energetycznego 

12.3. Dotyczy umowy 0 przylqczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uiytkowane urzqdzenia eleklryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujqcych przepisach dotyczqcych 
kompatybilnosci elektromagnetycznej. 

14. przy realizacji niniejszych warunk6w przylqczenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploalacj i 
Sieci Dystrybucyjnej obowiqzujqcej na terenie dzialania ENERGA-OPERA TOR SA. 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.) . 
ENERGA-OPERA TOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energii do sieei elektroenergetycznej dla ww. obieklu. Nalezy 
liczye si~ z mozliwosciq przerw w doslawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostaw~ energii elektrycznej moina zapewnic 
jedynie poprzez zainslalowanie wlasnego irodla energii (np. agregatu prqdotw6rczego, urzqdzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w jego instalacji z ENERGA-OPERA TOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy 0 przylqczenie slanowi podstaw~ do rozpccz~cia realizacji prac projektowych i budowlano-monlaiowych, na 
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przylqczenie stanowi zalqcznik do niniejszych warunk6w. 

17. Warunki przylqczenia Sq waine 21ala od dnia ich dor~czenia. 
Po zawarciu umowy 0 przylqczenie warunki przyl'lczenia waine s'l w okresi. obowi'lzywania umowy 0 przyl'lczenie. 

18. Dzialajqc na podstawie art. 7 us!. 14 ustawy z dnia to kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin. 
zm.) w zwiqzku z art. 34 us!. 3 pkt 3 uslawy z dnia 71ipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z p6in. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni dostaw~ energii dla obieklu przylqczanego: 
- pc przylqczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podslawie niniejszych wanunk6w przylqczenia oraz w oparciu 0 

umow~ 0 przylqczenie, jaka zostanie zawarta pomi~dzy Podmiotem Przylqczanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 us!. 3 k!. 3 ustawy - Prawo budowlane. 

Otrzymujq; 

Olechowicz Artur 
OPRACOWAl 

tel. 

1. WnioskodalVca 
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plock Rejon Dystrybucji IV Ciechanowie 

ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechan6w 

ZA TWIERDZll 



Energa 
operator 

Numer P/18/049263 

1. Przylqczanyoblekl: 

Data 19·09·2018 

WARUNKI PRZYlJ\CZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERA TOR SA 

Oddzial w Plocku 

NazIVa:oswlelienle drogowe 
Adres (Nr dZialki):Srodborze 

gm. Baboszewo , dzialka numer 35/2 
2. Grupa przylqczenlowa: V 
3. Mac przylqczeniowa: 2.5 kW 
4. Mlejsce przylqczenla: Islnlejqcy slup Iinil nn. 

GPZ . PIOl;sk 10033) 
Linla 15 kV Dzleklarzewo [0033/19 ) 
Slacja SN/nn Rybitwy Kokoszkl I IS2-01362) 
Obw6d nn I) 
Obiekl Slacja SN/nN [SN) Rybltwy Kokoszkl I [S2-01362) 

5. Miejsce doslarczanla energii elektrycznej: 
zaclski prqdowe odgal~zne ad projektowanego slupowego rozlqczniko·bezpiecznlka; 

6. Rodzaj przylqcza: napowletrzne 
7. Zakres prac nlezb~dnych do reallzacjl przylqczenia oraz wymagania w zakresie wyposaienia niezb~dnego do wsp61pracy z 

sieciq: 
7. 1. Zakres Inweslycjl reallzowanych przez ENERGA·OPERATOR SA 
7.1. 1. Urzqdzenia WN i SN: 

nie dolyczy 
7.1.2. Slacja Iransformalorowa: 

dostosowac/sprawdzlc zabezpieczenla na obwodzle po dokonaniu przylqczenia 
7.1.3. Urzqdzenla nn: 

- na sluple linll nN O,4kV zabudowac rozlqczniko-bezplecznik ktory nalezy zasilic kablem AsXSn min 25mm2. (loka lizacj~ 
rozl'!cznika uslalic z podmiotem przylqczanym). 

7.1.4. Wyposaienie urzqdzen, inslalacjl lub sleci, niezb~dne do wspolpracy z sieci<\, do kl6rej inslalacje lub sleci sa. przylqczane: 
dla ochrony przed porazeniem prqdem elektrycznym naleiy zapewnic samoczynne wylqczenie zgodnie z wledzq technicznq i 
obowlqzuja.cyml przeplsami przy ukladzie sleci zasilajqcej nN TN-C. Instalacj~ odblorczq naleiy wykonac w ukladzie TN-C-S. 
Zastosowane wylqcznikl przeciwporaieniowe r6inlcowo-prqdowe winny bye 0 dzialanlu bezposrednim i czulosci do 30 mA. 
wykonae instalacj~ odbiorczq zgodnle z wiedz,! technicznq i obowiqzujqcymi przeplsami. Od miejsca dostarczania energii 
elektrycznej naleiy stosowac materialy i urzqdzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
jako uzlomy instalacji elektrycznej naleiy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynk6w, inne metalolVe elementy 
umieszczone IV fundamentach stanowiqce sztuczny uziom fundamentolV, zbrojenia fundamenl6w i scian oraz przewodzqce prqd 
instalacje wodociqgowe pod warunklem uzyskanla zgody jednostki eksploatujqcej siec wodociqgOlVq 

7. 1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6cenlami elektrycznymi pOIVodowanymi przez urzqdzenia, instalacje lub sieci wnioskodalVcy: 
- w celu zabezpieczen ia sieci przed wprowadzaniem zakl6celi z urzqdzen lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowac urzqdzenia 
pomiarolVe i ochronne. 
- w zaleinosci od rodzaju zasilanych urzqdzeli , szczeg61nie posiadajqcych elementy elektroniczne, naleiy zastosolVae w 
instalacji odbiorczej odpolVlednie urzqdzenia i srodki ochrony przeciIVp rzepi~ciolVej . 
-w instalacjach eleklrycznych naleiy slosowac urzqdzenia ochrony przeciwprzepi~clowej. Spos6b i miejsce instalowania 
zgodnie oraz rezyslancje uziemieli urzqdzeli ochrony przeciwprzepi~clolVej stosolVac zgodnie z wiedzq technicznq i przepisaml 
budowy. 

7.1.6. Doslosowanie przylqczanych urzqdzeli, instalacji lub sieci do syslemow sterowania dyspozytorskiego: 

7.1.7. Demonlaie: 



e; Energa 
operator 

12. Inne uslalenia: 
12.1. Dolyezy projeklu budowlanego: 

Projekly budowlano-wykonaweze przed przysl'IPieniem do realizaeji inweslyeji podlegaja. sprawdzeniu przez Rejon Dyslrybueji 
Cieehan6w pod wzgl~dem zgodnosei z warunkami przyla.ezenia do uklad6w rozliezeniowo-pomiarowyeh wla.eznie. 
Wylyezne projeklowe nalezy uzyskac oraz uzgodnic opraeowana. dokumenlaej~ projeklowa. dolyeza.ea. oswietlenia z ENERGA 
OSWIETLENIE Sp. z 0.0. Siuro Regionalne w Ploeku ul. Graniezna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Dolyezy wsp61praey ruehowej: 
podmiol6w grupy V zgodnie z inslrukeja. Przedsi~biorstwa Energelyeznego 

12.3. Dolyezy umowy 0 przyla.ezenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uzylkowane urza.dzenia eleklryezne powinny spelniac wymagania okreslone w obowia.zuja.eyeh przepisaeh dotyeza.eyeh 
kompatybilnosei elektromagnetyeznej. 

14. Przy realizaeji nin iejszyeh warunk6w przyla.ezenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukeji Ruehu i Eksploataeji 
Sieei Dystrybueyjnej obowia.zuja.eej na terenie dzialania ENERGA-OPERA TOR SA 

15. Siandardy jakoseiowe energii elektryeznej okresla Rozporza.dzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
paz. 623 z 2007 r). 
ENERGA-OPERA TOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eleklroenergetyeznej dla ww. obiektu. Naleiy 
liezyc s i~ z mOiliwoseia. przerN w dostawie energii elektryeznej. Sezprzerwowa. dostaw~ energii eleklryeznej moina zapewnic 
jedynie poprzez zainslalowanie wlasnego ir6dla energii (np. agregatu pra.dotworezego, urza.dzenia UPS, ilp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunkow jego instalaeji z ENERGA-OPERA TOR SA Oddzial w Ploeku 

16. Zawareie umowy a przyla.ezenie stanowi podstaw~ do rozpoez~eia realizaeji prae projektowyeh i budowlano-montazowyeh, na 
zasadaeh okreslonyeh w lej umowie. Projekt umowy a przyla.ezenie stanowi zala.eznik do niniejszyeh warunkow. 

17. Warunki przyla.ezenia sa. wazne 2 lata od dnia ieh dor~ezenia. 
Po zawareiu umowy 0 przyl'tezenie warunki przyl'tezenia wazne s't w okresie obowi'tzywania umowy a przyl'tezenie. 

18. Dzialaja.e na podstawie art. 7 us!. 14 uslawy z dnia 10 kwielnia 1997 roku - Prawo energetyezne (Dz. U. nr 54 paz. 348 z poin. 
zm.) w zwia.zku z art. 34 us!. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7lipea 1994 roku (Dz. U. nr 89 paz. 414 z pain. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadeza, ie zapewni dostaw~ energii dla obiektu przyla.ezanego: 
- po przyla.ezeniu obiektu do sieei elektroenergelyeznej na podstawie niniejszyeh warunkow przyla.ezenia oraz w opareiu a 
umow~ a przyla.ezenie, jaka zostanie zawarla pomi~dzy Podmiolem Przyla.ezanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawareiu umowy 0 swiadezenie uslug dyslrybueji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadezenie jesl oswiadezeniem w rozumieniu art. 34 us!. 3, pk!. 3 uslawy - Prawo budowlane. 

Olrzymuja.: 

Oleehowiez Artur 
OPRACOWAl 

leI. 

1. Wnioskodawea 
2. ENERGA·OPERA TOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dyslrybueji w Cieehanowie 

ul. Mlawska 3, 06·400 Cieehanow 

Dyrektor 
Rejon DyslrVbucji Ciechanow 

Krltlsztgf NjemIPC?!fCk! 

ZA TWIERDZll 



e; Energa 
operator 

Numer Pl1 81049436 Data 19·09·2018 

WARUNKI PRZYLJ\CZENIA 

1. Przylqczany obiekl: 

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERATOR SA 
Oddziat w Ptocku 

Nazwa:oswiellenie drogowe 
Adres (Nr dzialki):Dtuiniewo 

gm. Baboszewo , dzialka numer 23/1 
2. Grupa przylqczeniowa: V 
3. Moc przylqczeniowa: 2.5 kW 
4. Miejsce przylqczenia: Istniejqcy slup linii nN. 

GPZ • PIOIisk [00331 
Linia 15 kV Dziektarzewo [0033/191 
Stacja SN/nn Dluiniewo I [S2-013901 
Obw6d nn [I 
Obiekt Stacja SN/nN [SNI Dtuiniewo I [S2-013901 

5. Miejsce doslarczania energii elektrycznej: 
zaciski prqdowe odgat~ine od projeklowanego slupowego rozl'lczniko-bezpiecznika; 

6. Rodzaj przytqcza: napowielrzne 
7. Zakres prac niezb~dnych do realizacji przylqczenia oraz wymagania w zakresie wyposaienia n iezb~dnego do wsp6/pracy z 

sieciq: 
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urzqdzenia WN i SN: 

nie dotyczy 
7.1.2. Slacja Iransformalorowa: 

doslosowac/sprawdzit zabezpieczenia na obwodzie po dokonaniu przytqczenia 
7.1 .3. Urzqdzenia nn: 

- na slupie linii nN O,4kV zabudowae roztqczniko-bezpiecznik kl6ry naleiy zasilie kablem AsXSn min 25mm2.(lokalizacj~ 
rozlqcznika ustalie z podmiolem przytqczanym). 

7.1.4. Wyposaienie urzqdzen, instalacji lub sieci, niezb~dne do wsp61pracy z sieci<\, do kl6rej inslalacje lub sieci Sq przylqczane: 
dla ochrony przed poraieniem prqdem elektrycznym naleiy zapewnie samoczynne wyl"czenie zgodnie z wiedzq lechnicznq i 
obowiqzujqcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajqcej nN TN-C. I nslalacj~ odbiorcza, naleiy wykonac w uktadzie TN-C-S. 
Zaslosowane wytqczniki przeciwporaieniowe r6inicowo-pra,dowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA. 
wykonac instalacj~ odbiorczq zgodnie z wiedza,lechniczna, i obowiqzujqcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii 
elektrycznej naleiy stosowac malerialy i urzqdzenia dopuszczone do slosowania na terenie Rzeczypospolilej Polskiej 
jako uziomy instalacji elektrycznej naleiy wykorzystywae melalowe konslrukcje budynk6w, inne melalowe elementy 
umieszczone w fundamentach slanowiqce sztuczny uziom fundament6w, zbrojenia fundamenl6w i scian oraz przewodzqce prqd 
inslalacje wodocia,gowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujqcej siee wodocia,gowa, 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urza,dzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
- w eelu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakl6cen z urz'ldzen lub inslalacji Odbiorcy naleiy zaslosowae urz'ldzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleinosci od rodzaju zasilanych urza,dzeri, szczeg61nie posiadajqcych elementy eleklroniczne. naleiy zastosowac w 
inslalacji odbiorczej odpowiednie urzqdzenia i srodki ochrony przeciwprzepi~ciowej. 
- w instalacjach eleklrycznych naleiy slosowat urzqdzenia ochrony przeciwprzepi~ciowej . Spos6b i miejsce inslalowania 
zgodnie oraz rezystancje uziemieri urz<\dzeri ochrony przeciwprzepi~ciowej slosowae zgodnie z wiedz<\ lechniczn<\ i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Doslosowanie przyt<\czanych urzqdzeri, inslalacji lub sieci do syslem6w slerowania dyspozytorskiego: 

7.1.7. Demonlaie: 



~ Energa 
operator 

12. Inne uslalenia: 
12.1. Dolyczy projeklu budowlanego: 

Projekly budowlano-wykonawcze przed przysl<wieniem do realizacji inweslycji podlegaj .. sprawdzeniu przez Rejon Dyslrybucji 
Ciechan6w pod wzgl~dem zgodnosci z warunkami przylqczenia do uklad6w rozliczeniowo-pomiarowych wl .. cznie. 
Wylyczne projeklowe nalezy uzyskac oraz uzgodnic opracowan .. dokumenlacj~ projeklowq dolyczqcq oswietlenia z ENERGA 
05WIETLENIE Sp. z 0 .0. Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Dolyczy wsp61pracy ruchowej: 
podmiol6w grupy V zgodnie z inslrukcj .. Przedsi~biorshva Energelycznego 

12.3. Dolyczy umowy 0 przylqczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uiylkowane urz .. dzenia eleklryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowi .. zuj .. cych przepisach dolyczqcych 
kompalybilnosci eleklromagnelycznej. 

14. Przy realizacji niniejszych warunk6w przylqczenia naleiy uwzg l~dnic wymagania okreslone w Inslrukcji Ruchu i Eksploalacji 
Sieci Dyslrybucyjnej obowi .. zuj .. cej na lerenie dzialania ENERGA-OPERA TOR SA. 

15. Slandardy jakosciowe energii eleklrycznej okresla Rozporzqdzenie Minislra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energ;; do sieei eleklroenergelycznej dla ww. obieklu. Naleiy 
liczyc si~ z moiliwoseiq przerw w doslawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowq doslaw~ energii eleklrycznej moina zapewnic 
jedynie poprzez zainslalowanie wlasnego irOdla energii (np. agregalu pr .. dolworczego, urzqdzenia UPS, ilp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w jego inslalacji z ENERGA-OPERA TOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy a przyl .. czenie slanowi podslaw~ do rozpocz~cia realizacji prac projeklowych i budowlano-monlaiowych, na 
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekl umowy 0 przyl .. czenie slanowi zalqczn ik do niniejszych warunkow. 

17. Warunki przyl .. czenia Sq waine 2 lala ad dnia ich dor~czenia. 
Po zawareiu umowy 0 przyl .. czenie warunki przyl .. czenia waine s .. w okresie obowiqzywania umowy 0 przylqczania. 

18. Dzialaj .. c na podslawie art 7 usl. 14 uslawy z dnia 10 kwielnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 paz. 348 z p6in. 
zm.) w zwi .. zku z art. 34 usl. 3 pkl 3 uslawy z dnia 7lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 paz. 414 z poin. zm .) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni doslaw~ energii dla obieklu przylqczanego: 
- po przylqczeniu obieklu do sieei eleklroenergelycznej na podslawie niniejszych warunk6w przylqczenia oraz w oparciu 0 

umow~ 0 przylqczenie, jaka zoslanie zawarla pomi~dzy Podmiolem Przyl .. czanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy a swiadczenie uslug dyslrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadczenie jesl oswiadczeniem w rozumieniu art 34 usl. 3, pkl. 3 uslawy - Prawo budowlane. Oy,ekto, 

Olrzymuj .. : 

Olechowicz Arlur 
OPRACOWAl 

leI. 

1. Wnioskodawca 
2. ENERGA-OPERA TOR SA Oddzial w Plocku Rejon Oyslrybucji w Ciechanowie 

ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechan6w 

Rejon Oystrybucji Ciechanow 

=---...
Krzysztof Niernierzycki 
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Numer PI181049282 Data 19·09·2018 

WARUNKI PRZyt.J\CZENIA 

1. Przylqczany obiekt: 

DO SIEel ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERATOR SA 
Oddzial w Plocku 

Nazwa:oswiellenie drogowe 
Adres INr dzialki):Galomin 

gm. Baboszewo , dzialka numer 25/1 
2. Grupa przylqczeniowa: V 
3. Moc przylqczeniowa: 2.5 kW 
4. Miejsce przylqczenia: ISlniejqcy slup linii nN. 

GPZ - Plorisk [0033) 
Linia 15 kV Dziektarzewo [0033/19) 
Stacja SN/nn Galomin II [S2-01375) 
Obwod nn [ ) 
Obiekt Stacja SN/nN [SN) Galomin II [S2-01375) 

5. Miejsce dostarczania energii eleklrycznej: 
zaciski pra,dowe odgal~zne od projektowanego slupowego rozla,czniko-bezpiecznika; 

6. Rodzaj przylqcza: napowietrzne 
7. Zakres prac niezb~dnych do realizacji przylqczenia oraz wymagania w zakresie wyposaienia niezb~dnego do wsp6lpracy z 

sieciq: 
7.1 . Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urzqdzenia WN i SN: 

nie dotyczy 
7.1.2. Slacja Iransformatorowa: 

dostosowac/spralVdzit zabezpieczenia na obwadzie po dokonaniu przylqczenia 
7.1.3. Urzqdzenia nn: 

- na slupie lin ii nN O,4kV zabudowat rozlqczniko-bezpiecznik ktory nalezy zasilie kablem AsXSn min 25mm2 . llokalizaej~ 
rozlqcznika ustalie z padmiotem przylqczanym). 

7.1 .4. Wyposazenie urzqdzeri, instalacji lub sieei, niezb~dne do wspolpraey z sieei1\, do kt6rej inslalacje lub sieei Sq przylqczane: 
dla oehrony przed poraieniem prqdem elektrycznym nalezy zapewnie samoczynne wylqczenie zgodnie z IViedzq technicznq i 
obowiqzujqcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajqcej nN TN-C. Insta lacj~ odbiorczq nalezy wykonac w ukladzie TN-C-S. 
Zastosowane IVylqczniki przeciwporazeniowe roinicowo-prqdowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mA. 
wykonae i nslalacj~ odbiorczq zgodnie z wiedzq technicznq i obowiqzujqcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii 
elektrycznej nalezy stosowac malerialy i urzqdzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
jako uziomy instalacji elektrycznej nalezy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elementy 
umieszczone w fundamentach stanowiqce sztuczny uziom fundamentow, zbrojenia fundamentow i scian oraz przewodzqce prqd 
instalacje wodociqgowe pad warunkiem uzyskania zgody jednoslki eksploatujqcej siee wodociqgowq 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urza,dzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzan iem zakloceri z urzqdzeri lub instalacji Odbiorcy nalezy zastosowae urzqdzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleznosci od rodzaju zasilanych urzqdzeri, szczeg61nie posiadajqcych elemenly elektroniczne, nalezy zastosowae w 
instalacji odbiorczej adpowiednie urzqdzenia i srodki ochrony przeciwprzepi~ciowej . 

- w inslalacjach elektrycznych nalezy stosowat urzqdzenia ochrony przeciwprzepi~ciowej. Sposob i miejsce instalowania 
zgodnie oraz rezystancje uziemieri urzqdzeri ochrony przeciwprzep i~ciowej stosowac zgodnie z wiedzq technicznq i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Dostosowanie przylqczanych urzqdzeri, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: 

7.1.7. Demontaze: 
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12. Inne uslalenia: 
12.1. Ootyczy projeklu budowlanego: 

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystqpieniem do realizacji inwestycji podlegajq sprawdzeniu przez Rejon Oyslrybucji 
Ciechan6w pod wzgl~dem zgodnosci z warunkami przylqczenia do uklad6w rozliczeniowo-pomiarowych wlqcznie. 
Wytyczne projeklowe naleiy uzyskac oraz uzgodni': opracowanq dokumenlacj~ projektowq dolyczqCq oswiellenia z ENERGA 
08WIETLENIE Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Ootyczy wsp61pracy ruchowej: 
podmiol6w grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsi~biorstwa Energelycznego 

12.3. Oolyczy umowy 0 przylqczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uiytkowane urzqdzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujqcych przepisach dOIYCZqcych 
kompatybilnosci elektromagnetycznej. 

14. przy realizacji niniejszyeh warunk6w przylqczenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Inslrukcji Ruchu i Eksploalacji 
Sieci Oyslrybucyjnej obowiqzujqcej na terenie dzialania ENERGA-OPERA TOR SA. 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzqdzenie Minislra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Oz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej doslawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obieklu. Naleiy 
liczyc si~ z mOiliwosciq przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostaw~ energii elektrycznej moina zapewnic 
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego ir6dla energii (np. agregalu prqdotw6rczego, urzqdzenia UPS, itp .) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w jego instalacji z ENERGA-OPERA TOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy 0 przylqczenie slanowi podstaw~ do rozpoez~cia realizaeji prae projektowyeh i budowlano-montaiowyeh, na 
zasadaeh okreslonyeh w lej umowie. Projekl umowy 0 przylqczenie stanowi zalqcznik do niniejszych warunk6w. 

17. Warunki przylqczenia Sq waine 21ala od dnia ieh dor~ezenia . 
Po zawareiu umowy 0 przylqczenie warunki przylqczenia waine Sq w okresie obowiqzywania umowy 0 przylqczenie. 

18. Dzialajqc na podslawie art. 7 usi. 14 uslawy z dnia 10 kwielnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Oz. U. nr 54 poz. 348 z pain. 
zm.) w zwiqzku z art. 34 usl. 3 pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 roku (Oz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni dostaw~ energii dla obiektu przylqczanego: 
- po przylqczeniu obieklu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylqczenia oraz w oparciu 0 

umow~ 0 przylqczenie, jaka zostanie zawarta pomi~dzy Podmiotem Przylqczanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadczenie jest o5wiadczeniem w rozumieniu art. 34 usl. 3, pkl. 3 ustawy - Prawo budo'6'~~l'co< 
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Rejon Dystrybueji Ciechanow 
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