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0 udzjelenje zaD]óNienj3 nje mogą siq ubitgać Wykonawcypolviąz.nio5obowo

W ..lL unilo]ęna kolniktu jlŃelesów zafiówj€nia

podnriotoi' polvjązanym osoborvo ]Lh kapib]owo

LUb

kapjb}D

D

z

publi.zn. nic Jnogą być ud'e]one
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Zamawlają.yh'

]łŻel połiązaDia

kapŃałowe ]ulj osoboLve rozJ]nje si!. wzJjcmn. pÓwiąZinia nljędzy zanlaW ają.yn LL'bo5ob!]ni
upoważnionyn]] do z.ją$nia zobowLąZań w inlie ju zanlawjają.e8o uD osobami

$ykonu]l.yDri

}' imi.njl

przeprowadzenjen lIo.PdU.y

zamJwił]ą.ego cŻyDlościzwązaDe 7 prygotolvaniem i
łlbo.U wylÓ ltrty J lvykon v.ą, pole3iją.e w 57.7egóhroś.i
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uc7P*ni.z!niu !vspó]lc ]ako wspólJikspó1kjc'r'yjlnejlub spółki osolrDń'.j'
posiadaonL.o d.jnlnie] 10%udz]a]ó lubakc]i,
pĆłnieo]tr fLllk.ii .złoDk. oĘanu Mdzomz.go lUb zaŹądzalą.e3o,
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pdzosawaniu lv zlvjązku N!ł'eńskiĄ stosunku pok.ewEństwa lub polvjtrowacnv.
wlinil pro$ej, poklewjelisnva dlugiego stopnia llb poNńÓlva.ś'a dfugi€o nop l. v'
liiii ljocznej lub 1'sto5uDku Drzysposobjcnlą oplckilL'b ku.at]j

wykon'wca zobolvją73nyj€* dołąĆyć do DfĆ y ośw]adcŻeDjeo
wzolu do niniei5zego zapybnla DftrtDlYĆgo
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w p.zypddl(u złożonja ore.ty przez Wykonawcę powiązan€go osobowo lub k.pitałowo
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W prŻypadku wniesje|ia w3dium w pjlniądzJ ZJnrawJlący uzlla \ładium z. skute.zDe
ty]ko wólvczas Bdy kvota \ĘdiJ]n zDstani! zalśiqgolvana na kon.ie ZJnawiają.ego pIed
uDł}s'e]n temjnu sk]3dania of.rt. wadnLm naLe'y lvnieśćna wska7.ny pl7e7
Za'nlwjahcego rachuo?k bankolvy Ó nune.Ze 46 1020 2930 0o0o 2s02 0l]] 3363
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por9czcnia.h banlolvy.h, orygiD.lny.h poręczen]adj uhe7p]!.7enjowy.h ]Ub
pDrę.zlnLa.h spółllE]cŻe] kasy oszczędnoścjowo kred)'tolvej' z tyn ż! poI!.z.ni. kas]i
jen 2Lvsz. porqĆZeord l pie|iężDyD] Lulr ory8]naLny.b 3w3mo.jaclr bankow'lh;
o.yglnaloyłl g a.a .jach ubezpieczenlowydj' Poręczen]3dr Lda.bny.h pŹcz podmioty,
o któIy.h nlowa w alt ób u$' 5 pkl2 usta y z dnia 9 lńtopada 2000 I o trbvdrze l'
Polskjej^cen.jiRozLvojuP[edsjębjorczoś.i(Dz'U z2016r poZ'359,zpóŹtr zm']
Wadiu]n Dos7ooe w ińnvĆh fornach nlż niPnię'ni n2le'y dołąc7łćdo olefu rv
..vginal. cl'alan.ja w fdrd!e niepjeDjężnejDowjun. ple.ył]1ie okleśLaćb?ncfil]lnta
oraz .el Lstanolv]Óoe|o zabezpieczeD]a (w gw2.ancjj powinÓd być podana nazw.
nińtojsŻcgÓ postępowa.i.].Wad juDr N folnj]e niePien jężnlj nallzy
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wynjkającynli
pDńd]ejszoIe o kos,ty proLfiJ,Ćoił ]Jdull L.Ikorve3o o'az prDwi,j] banko$tr ŻJ
pIeLew p jeIi|..{7t na ralhuoek ba'kowy ws]aŻ]Dy prcz lvtkDn:w.ę'
zam.wjający 7wlólL n]caY]Ó.Zd]e W.dium na wn i05ek wlkonJw!y, który !vy.olxlofeItę
pżed upist]n t..nrinu sldJd'niJ olet N prypadku zi*niĆniJ dwóch przesłanek
!v!.ofa|]i otety pu.J Up]ywo' tn jtru skladaDj' o&rt o.az złozenla ł iosk( o ziTot
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Wykonaw.a moŻe Zltó.ić się do zJnawj'ją.ego o Lvy]aśnL.niłd!t}.Z.te zapyt.Dj.
oflńo}'.tÓ, na póŹnjeiwte nil]e 7 dn]pr7ed Up]ylvcm tĆflnintr slładaDja oreŃ
l.żdl Wykonaw.a z ń.] sję do z3m3lvEją..!o Ó wy]a jenia dotyczące 7.p}ł ]]3
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%pytJnLa mogł być p[esłane do zamauająceEo |a na5tęPlją.y ]d.Ćs e m.il:
D!!r!@o!e!-!l,
73malvL3ląly dŻieLi odpo\']Pdzi na ł'sZelkie zapytinia związJnl Ż pr.s.dzotryn]
po*qpo1vanl.J. ofellotyD] ] Umi!śllc na swojej strcnie jrtdnłowcj nlotrje
' zan]3
int.Inctower htas://Da?3konkl.co!y]odsdfunduszeeulo]l!Fkic!ov'pl/beŻ ]vsk
źródłJ ŻapylaDii' pod t3.Unki.m' ŻĆ Żipyt.D]e 7o*anj! skLt.orvaoe L dole.7oIP
Zadh!via]l.eD]J !Iz€d Lp}'wU wyh..7oDego tPrmiol naslładaDle ofeŃ
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co naj]nniej dJtę JpubLicŻnie ia znjjen]onego złpytadia oleltol'ego J tak Dpr
okoninych 7n]iao' z.nra}uią.y plzedh'.v iemin sldJdania ofeIt o c7a5 |iezbedny dD
wprorndzenia zm,an !v ofefr.ch, j!teli j.i to konie.TDe 7 ulvasi oa zrkros
wpIoMdzooy.h Ż ło o czym zoslinl pojn]'Drno!Y&i lvykoD.rV.y
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nośtęnow2nia o UdZioIe. je 7i'nówienia Dubli.Zncgo:
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trmoufz\' mnlnrv}konaw.ą wsto!]nku do tleśd Dflń],' a pod*al']e któ.e]dokon;nD
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ZJn'x{iają.y, d?iJl'jąc z nJ]cytą nl.a.noś.ią |ie nlógł przl idZitć
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żńian! wlnasrcdzenid a?mhoy uŹędÓwoj stawki podath VAT, uzasadnienja
ekonomi.zneBo i/lub techni.znego, oEraniĆzenia zakesu dosta(', zniany
umówionego zakresu dostawy)i
i0n! umówiane,a zokresu dÓŚ.d'-

, z

wprŻypadku koniecznych lub uzasadDjonych

zmian powsta\ch z pży.zyn nieńożliwy.h do przewidzenia' konieczności lub
techniano _ ÓkonÓmi.Żnej zasadności zastosowania nate.iałów i użądŻeń
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nowa'nyĆh, liÓn iĆcŻn o ści wykon an ia lozwiąza ń Iów n oważny.h wyni kają.ych Ż
uwarunkowań te.hnologitnych lub użytkowych, Óg.anjczrnia nnansowego po
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wyńaea formy pisem!ej Dod rygorcn nieważności
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Fornllarz Ófeńowy wzóI.
Fo.ńUlarz aortynentowo cenowy
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Tabela parametrów techn jcznych

0śwjadaenie obIaku polviązań osobowy.hlUbkapita]Ówych
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