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ksł'okopĘ wpbĘ $adiu'l Ż Jlolvrerd7enIeDj dokonanćgD plze]e$n Nl po]e.eij!
!ŹeLPwLDależy$pisać:"WadiLLm' olenl'

ś Zam 
'iają.y 

złlzyma wJ iun]' ierli wykoiaLt.a, któIĆgo !f!ńa ŻoŚiłi wyhntrJ
unka.h ok'eślotrydl \'73pytaniu oacdowynj' 

']e 
wn ón

wynfganlgo zabczpjculn]a nileŻ]'t.Bo Lvykon]ni3 Lmo}']', nw]r.ie umowy $iło !(
nienŃ/nve 7 ])rłr'n l.żą.y.h po nron c wyko ł.}.

ó' lvprŻypJdktrLryłonjenńWykonaw.yWnis]onewid!ń7o{3nEzL'rócoIgnie^vłocnie
po podpilaniLL unowy Ż uyloI joiyn' lvykonattą

7. z3nj31vi3ją.y
po wyborŻ. ofedy D:jko'?r,łni!isz.j lLLb trn]e$iŻńie n]

B' wykoliW.y, klntgo ofprtł zołah wyb nł ril(o IJ]ko'.yłDjeiza,,aDawiająry złnc
w.diuń , e7\rlo.hjc po zaraa pi!.zrnia nrluytrto

9. ]c/e L W]JjD]n wntrs o]o $ p]cn ąd7!, t ]v'3z z odsltQnrr
wyi]kłi.ytl 7 uDjo$y Eóu|](u błnL{ow!}p, l
poflrieiszone o k.sltl p'ovadzctria rad ]L{u binko{eNo onr7 lr.l'jzii bJnrc\ycj Ża

pL7e e}'pien ęlL,y J r].lj!nPk h]Dkovy]vs]GzłDy p.Żclwykd|]1'.ę
10' hma ia]ą.yzlvró.i n elwlo.liie WJd!Unj n3 wDjosPk wykona!v.y, któ.yvy.ofil ofe|tę

przed Lpbavcm term]nu skl'd.lliJ o'et LV przyp3dkL ZajśnienLa dwó.lr pll.n'iek
wy.of3nu of!fty pucd trp]ywen 1emi' skłidlni] olPt omz złożlnia lvi]osku DŻurot
1łid]!m ośwjad.zcnia wo]] w tym Ż]klesi! są 5kUtec?ne j!śli zam {iaia.y mó!ł lię
Zi!)oziai 7].h pP]ną t|.nią pIZ.dlplywem tcnnin! skl:dtrDn orefr'

x'.@
0d WykonalY.y, którcgo oaed. Zo!ł] e Vm|] a |3jko:yś l'sŻą hĘdŻie wymigJ e p'7ed
pod]j 5]Drm u]nołT Hnjcsicn]ł ZIbe4 e.;e ie n]Leżytego wykona
tyttłU LdzjeLonPj gwa.an.]i jakości ńi d.$trwę iĘkoj'ni wpicDjądzu, gwatn.ii b.']łow.j ]Db

gw]rjn. uh€zpjeżoiow.jwwysoko!.i10%.eoymrko$it!jbfttopodal.jwol'er.e
Pl.ed Iod|trtrD]em unjosyWyL(omt( v śe /wahe,pieaeni. wykonanja ImDwy Bdk

wykonann (mowy bld7|e skutkował pŹy'Ę.icm pżg
zama$ńń.eAo za Wykonawca odnaala L!|osj zabcżpilren]e
naLożytcgo Y'ykdn''ra trnotr'y bPz zbędn.i Żwłoki' n]e póll e] trLż

Puez $ni.sisnie Żibelpre'eiitr kwo(y ZJb!7pie.,etrń l'|jesion!] w
pE5'ądzu D3 Ia.hlnku binkowyn] Z'njtrwń]ą.Pgo, Lub pc!dłoŻe
ro'nmdrwskazanych$pktx2 L!

xll. h'onadz o sDoŚonl. n.ronlniev:nia siś zamaviaiaĆ!!.7svkÓn.w.'nl ] tak'e
wśka7anl€ osób uDravnl.nv.h.l. nnrn'Umlegania sie z wkonżwĆańl:

1 osobą upDqazn oną 7e *rony zan]3]viai3.ogo do kontiktowtrDj] \]ę 7 rvykona]v.an i

udzelJnD lvyj.njjeń w imiJriLL ZamawJr:rego ieł: hn Nlazl'!]( Ć.naiL] o]on'ijon.1'rl

Wyk.trJwG moż! Zw ! a sę do 7]mawj3jącgo o
oletowego, najpóŻn ej !v ternrniP
]'PLj lvykdust Żwró.i się do z]mawr3jąc.go o

oleńoweqo Do upływjć tnnu o któly'n nowa w pkt

I

/
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XIII. okrĆśl.ńl. wirDnków zmianv Umowv ztw.rt.l rv Ęniku n''enrowadzoncgo
!$rślllti.Dl3'sllzideni!zmiu]!trii_pŃri

wia!n eń ]ub pozo$ vić zapytani. bĆz odpolviedŻL. lłledl!7enie teminu składania olcrt
nje wply9a nJ'ńoż]nvy te' Dl jn skhdania prośby o wyjJś e|]a

być ]rŹallatre do hmat'jająago ni li$ĘPl]ą.y ]dres 3 m3il:

zJnawjają.y udzreLi odrro\łkd7i n] wszeLkic zapyhnLa ZWłane
|o*ępowanieD olĆrtDłym i un]eś. re tr3 ŚVo]ej
jntenlatoWe] htps'/baZJ](olk retr.y]no{i'fUndL'!.ulope5kiegovp]/bel wskl?trtrń

'ódłtr 
ziDvBni], pod lvaalnkiem Że skjcrowalc i do.ę.!n.

zamawiłrł.elnu pŹed ullyw€n w}znauoncgo trnrnu i] sk]trdJ]ie ofefr '
Zapybni! oleńolve p.l.d up}ywen] tnnhu sk]rdJria of.]t

ofertowYm. w bk n PrYpadku \v

oplbLiko]vJr)'m zapyt]niLL oledo yń 7oftnie podana inaolma.]] oZńńn 9,aw|emjąm
.o na]mniej datq up(bLkzne!ń 7mienionego zapytania oledoBeBo i hkże optr

p17!d1Ll'.y ralmin składanI o|.]t o .Żas nieŻbędtry do
rv oleńl.h, ieŻeLi z (wagi nł Żakles

wpfuWJd7otrydlzn]]aD'o.zy zonanąpoinIo.n]o\ł)|]Wykonaw.y

1' zJnawj3ją.y p.Żewrduj! mo7 it'ość w]rloędzcnia Ltoblych Żmnn po$itrowkń Tw te]

Unoll' z łyblanym ]vykonł!cll lł $osUDku do te!.iofcrty' na podstaw]e klóreidokolxtro

2 Mo7 wość lvpmwadz!nń istotny.h nFn doly'y sytu3.ji, !! którlj sp.łniotrD lą.Żnie n!v.

. xo|]e'Doii zDiany jeł oko]i.znonianjj' k(óry.h
lan]wrją.y, dzjałają. Ż na]cŻytą stł.trnłoś. ą Dje nóg] pIz4|idzi!ć

! W]dość 7mbDy ni€ pŹ.lca.Ża 50 9i winoś.ijmól eni] okrenonĆj pjc*-dnie

3 zmjany nDŻna dokoi:ć lówniPż !9 p'Żypadku' gdy wykonilvo' ktL'esu hmawj3ją.y
udzjc]ił Zamówien J, ł]J7]{ąpić n

. w wyn]]0 polą.?etrja' Iodzjału, pżcL{ształ..nii up l1ości re*ruktu]']z3.]i ]u]r

naby0a doty.ll.rsoi?go wykol |.y Lub jogo plHll(h]ońnm' o ile no!!y
wykon3wla sPsłnń \'in]lk] ud7 n€ Za.hodą wob{ Djego
podsb1'1wyk]u.zcn]a o.1Z ie ]ro.il]g. ton śobą jston]y.h Żm]an umo]vy

' ztniarr jaknhkalwrk
daklrlertóN pra!]nafuw!ł| op.rdlynlqa dlo
wajeuódzfua Po,1karpn.klN!]o ni lłl' Żr]a 2rŻ4 na]ą.ydr wpłyrv na real'i.rę

r 2n!i0Ą! tlr1ii! Edlz^lii dał ykon3w.y'Zmjana
termńólokreśLotry.humowąbedŻi! jĆdnakdopulŻ.ŻaLDilylko wp'y]radkU,gdy
konicunośćrvyko'i i'do*trwylVtymokrcsi.ni! jenninępn1'on okoLt,|o(.i,
? któ]c wykonŃ.i podoli odDowjedzja]nDść] lakt ten ftś Zon]ć 4łoYony

' rnkn' Ęd n.liq poeAal.ej m ,niaDje osób j inny.h podm]olólr
1's]rółPB.Ują.yd] pŹy rca]izaq L Żłlów ł'b pod w u]].c'n, 

'c 
j.i upnw il,

poED.]]] ekonomj.zny wykodaw.4 idonli]d.z€nie nie są Bo^Z{ od tydl rake
po!'d]ń Podmjoty t! mogą m*ąplć\ Z p?-y'yi

,,(,'l
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organiŻa.yjDych pod wanrnLcm, że osoby te lpełniają wszył](ie ły'jog]
wynikąąc. z zapytani3 oletow.go i Z}oŻo'e] o|ety;

. ,nian), wr acrallz.ri1 azDliany uĘędowcj nłwki pod ku vAT' uzasadnicnja
ekoDo]niczncgo i/lub le.hni'trego, ogmni(Żenja Zakles! do* $, zmiany
unlówjonego z'oen' donJuy];

. ?nia|y Uróńaresazukź! l]onaw W p]'ypadLo koni..Żny.h luL U7.sadniony.h
iień.']]\q.h do pucwjdz.nia, konjg.7tro!o LLLb

lechtr eDo ekononri.Znej Żłlad ośo 7lłosoLlania mate.iałó\' i utl]d?Eń
IówDowaŻny.h konń.znoś.i Ętonanja roŻwiłZiń IóL9noważny.h llanjka ją.y.h Ż

uwafln)oY'ań lech'ojoAj.7nyd] lub u'ytko$].h' ogmi eeD]a ńnanso]vlgo po

*IoIjP z3naw]arącegoz orya.yn od Ijcgo niĆaleZńy.h)
9 tlokonyuatrig r9sz!lki.h Zm]łn L l7upełnjeń do umos'y za]vl E Z lvybratrym rłykon3

wym4i forny pneniner pod ryso

!x\llliłl']il "i]'l]'ł1]"it'łds!

fir;,ltiifim

FoImuL'r.oiEito*ry wzór
FoImukŻ trso ymentowo -..nowy
0śvjad.zćnre o brakU ]rwią7ań osolrowyó
wyka7donvi3dacnjł wŻói
T]he]a p3nm*Iów te.hnnZdydl

I


