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Numer:5 79220-N-2020

I)a ta: 3 I /OX/2020

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY

Sieć I hidiwczn LI J KASI I I CZ — Instytut W lók ennietn 3. KrUjOW\ numer identy flkte\ iw

00005023900000, W. I btezinski SJ I 5. 92— I 03 I nik o. Iódzke. pws( O PoIskL. tel

45426163 I 03. t—mnij nlpiotw\k ski5;;iw.Iodz.pt. hiks 45426792638.

Adres sUnny interiletowej (un): ww wiwIodzpI

SEKCJA II: ZMIANY W OCWSZENIU

11.1) „Fekt, ktćn3 naltż3 zmienić:

Miejsce, W klnryiii ZlIIj(IiIje SIC Z1IIICJI iany [CKsh

Numer sekcji: SŁKCJA IL: I”RZI DMK T ZAMOWII NR

Punkt: 11.1)

W oloszeniti jest: Nijwt undnni i:unóy eniu p/ez /ninn\%iajiceu: Winkim polipopylenowL

ciele kolorowe Numer rntbwneyjiy IZ/Z!”—23(i—I 3/20

%V oIoszeniu pOyiiiiio hyć: N Z\kLi nidii nuó\y:ci].u przeł. „;tfliJWiljUCeŁĄW Wiokio

poIJpropyIeIlo\\e ciele kOIOflfl%e Numer relerene\ „ny: I/L/P—230—I 720

Miejsce, W h(ófl”m zIIaj(Iuje si ziiiien iaii tekst:

Numer sekcji: 111.3)

Ol .O.2020. li
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Piiiik(: 5.?)

W o?osztii iii jest: \ykaz dostaw. a w pr/N padku świadczeń okrcson ch lub ciglych ró nicż
wykonywanych. w okresie ostutnch 3 lat tiricd uplywcin icnuinu składania okn. ;t jeeh okres

prowadzin ia działa I ności jest krótszy \\ (Yiii okresie. \\ raz Z podaii iem ich wartośc k przedmiotu
dat wy konani LI podli) I(3tó\\. na rzecz kioryel) dL)siawy tostu I\ \\ konane, oraz zaLiczeniem

(lOwOdó\y określaiacycli czy te dostawy zosttdy wykonane lub sa wykonywane nale,ycic.
spOrtĄd/OhlegO k\yLI Ii IIkO\yLII1YI1) Di )\yOdLiIll I poi wiurdzajacy mi czy tłustawy zosia Iv wy konane
natczycic sa: — re lcreiicjc bid2 nile dokumenty \\ ystuiwionc przeł. P0d11110L. OLI zecz którcuo

dostawy In Iv w koiiyw ane. li w przypadku św iadczeii okresowych lub ci:icłych sa wykonyw ane.
ieżel I z iizas dn onej prz\ czyny O ob ektyw nym charaktwzc Wykonawca i te jest \\ tLiIl ie

uzyskać tych dokumentów \\ ykonawcLt składa ośw adczen ie. \\ przypadku św iadczcń

okresow\cli lub ciadycb nadal w\ konywaiiych rekrencjc [nidż inne dokument\ imtwierdzajLlce
ich nalezyte wykoiiyw tnie pow nn\ być wydane nie wcześniej niż 3 iiiiesitice przed upb \ ciii

term nit skladania okrt.

W oJoszuiiiu powinno być: 2) Wykaz dostaw. a xy przypadku św iadczcń okresowych lub

ciaglych i-ówniez wykonywanych, w okresie ostauiich 3 lat przed uplyw cni terminu sktadania
okn. Li jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w ym okresie, wraz z podaniem ich
wartoci, przcdmiotu. dat wykonania i podmiotow. na rzecz których dostawy zoslal\ wykonane.
oraz zalaczen cłu dowodow okielaiacych czy te dost;twy zostały wykonane Lub a wykonywane
niłezycic. spo1”zadLoneLo zotliiie z zaticznikiem nr 5 do SIWZ. Dowodami potwierdzajacyini
cz\ dostawy zostały wykonane nałezycie sa: — re krencje hadz nnc dokumenty wyst;iwamu p”

iodiiiiol. na rzecz ktoi”ito dostawy były wykonywane. a w przypadku swiLidczcn okresowych lub
uiaĘlych sa wykonyu ane. Jezeli z uziiadl]:oncj przyczyny o obiektywnym eharakwizc
Wykonawca nie jest w stanic uzyskac tych dok unlcntow. Wykonawca skiada oświadczeiiic. W
przypacll swiiid czcu okresowych lub chwlych nadal w\ konyw anych referencie baW” inne
dokumenty potwierdzajace ich nalczyte wykonywanie powinny byc wydane nie wcześniej niż 3
niesiacc przed upływem terminu sk ladaniii ol”ert.
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