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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Plac Piastowski 27a

Miejscowość:  Chojnice Kod pocztowy:  89-600 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 523974176

Osoba do kontaktów:  Mariusz Lorek

E-mail:  sekretariat@wodociagi.chojnice.pl Faks:  +48 523970001

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://wodociagi.chojnice.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie miejskiej
oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych, w celu
usprawnienia procesu oczyszczania ścieków, przeróbki osadów oraz dalszego ograniczenia wpływu obiektów
na środowisko i zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z Dyrektywną 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991
r., dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Obiekty oczyszczalni i przepompowni zlokalizowane są
w Chojnicach przy ul. Igielskiej, działki o nr ewidencyjnym 339/9, 339/8, 339/3, 330/8, 339/1, 330/2, 341/8,
339/2, 339/7, 342/7, 342/8, 339/6; i na ul. Zielonej dz. nr ewid. 1778/10, 332/1. Celem wykonania robót jest
zwiększenie jej przepustowości do wielkości 82.117 RLM (Qśrd.=7.000m3 z terenu miasta i gminy Chojnice )
i dotrzymanie aktualnie wymaganych przepisami prawa parametrów jakości ścieków na wylocie, zgodnie z
pozwoleniem wodno-prawnym oraz przebudowa i rozbudowa przepompowni centralnej P1 przy ul. Zielonej w
Chojnicach na część mechaniczną oczyszczalni i modernizacja systemu monitoringu i sterowania (instalacja
AKPiA) na 11 istniejących przepompowniach. W zakres Robót wchodzi kompletna realizacja przedsięwzięcia
wraz z dostawami i montażem urządzeń, rozruchem technologicznym, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę i rozbudowę oczyszczalni
ścieków i przepompowni P1, 2) budowę technologicznej wiaty magazynowej o zasieków magazynowych, 3)
dostawę przerzucarki do formowania pryzm.
Zakres rozbudowy: prace budowlane związane z modernizacją obiektów, prace budowlane związane z
budową nowych obiektów; wymiana urządzeń technologicznych; dostawa nowych urządzeń technologicznych;
rozbudowa i modernizacja systemu automatyki i sterowania dla przepompowni sieciowych na terenie Chojnic.
Podstawowy zakres rozbudowy, przebudowy i modernizacji obejmuje:
przebudowę kanalizacji sanitarnej w obrębie pompowni ścieków oraz pomieszczenia krat pompowni przy ul.
Zielonej; przeniesienie piaskownika z oczyszczalni ścieków przy ul. Igielskiej na teren pompowni ścieków
przy ul Zielonej; zastosowanie wysokosprawnego piaskownika podłużnego, przedmuchiwanego oraz jego
hermetyzację; odciąganie powietrza z pompowni ścieków, piaskownika i zbiornika pomp, oczyszczenie go na
biofiltrze; budowę nowych reaktorów z wysokim stopniem recyrkulacji wewnętrznej, komory predenitryfikacji
osadu recyrkulowanego, stacji dozowania PIX-u, stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla, budynku
dmuchaw z nowymi dmuchawami; modernizację pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego; budowę
stacji zrzutu części stałych z wozów asenizacyjnych oraz budynku z sitopiaskownikiem dla ścieków z
gminy Chojnice dopływających bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków; remont istniejących obiektów i
wymianę zdekapitalizowanych urządzeń; budowa nowego systemu pomiarów procesowych i automatyki;
rozbudowę komory tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego; budowę nowej stacji odwadniania osadu o
większej wydajności wyposażonej w zagęszczacze mechaniczne i wysokociśnieniowe prasy taśmowe do
odwadniania osadu; rozbudowę kompostowni i budowę myjni pojazdów i sprzętu technologicznego; budowę
wiaty magazynowej o charakterze technologicznym oraz zasieków magazynowych; odciąganie powietrza z
budynku zrzutu części stałych, sitopiaskownika, stacji odwadniania osadu i hermetyzacja komór beztlenowych.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45252100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
EP-3/--/2014/ML

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_Mariusz1960
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-105867   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
08/08/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.1.1

Zamiast:
Przebudowa i rozbudowa miejskiej
oczyszczalni i przepompowni
ścieków w Chojnicach wraz z
budową nowych

Powinno być:

Przebudowa i rozbudowa miejskiej
oczyszczalni i przepompowni
ścieków w Chojnicach wraz z
budową nowych
obiektów technologicznych

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2

Zamiast:

1. Wszelkie rozliczenia dokonywane
będa w PLN.
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 7 / 19
2. Rozliczenia dokonywane będą na
podstawie faktur VAT Wykonawcy
wystawianych nie częściejniż 1 raz w
miesiącu.
3. Minimalna wysokość płatnosci
okresowych wynosi 500000 PLN.
4. zapłata za fakturę nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemuy przez
wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Powinno być:

1. Wszelkie rozliczenia dokonywane
będa w PLN.
2. Rozliczenia dokonywane będą na
podstawie faktur VAT Wykonawcy
wystawianych nie częściejniż 1 raz w
miesiącu.
3. Minimalna wysokość płatnosci
okresowych wynosi 500000 PLN.
4. zapłata za fakturę nastąpi
w terminie do 30 dni od dnia
doręczenia Zamawiającemuy przez
wykonawcę
prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:
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III.2.1 1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1
ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia podstawie
art. 24
ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda
załączenia do oferty następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia,
2) aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem
terminu składania ofert,
3) aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu –

1.O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22
ust. 1
ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają
obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2. W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia podstawie
art. 24
ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda
załączenia do oferty następujących
oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia,
2) aktualnego odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem
terminu składania ofert,
3) aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków
lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu –
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wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
PL Formularz standardowy 02 -
Ogłoszenie o zamówieniu 8 / 19
5) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6) aktualnej informacji nie z
Krajowego Rejestru Karnego
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
8) listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy
Prawo
zamówień publicznych albo
informacji, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium

wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i
społeczne, lub potwierdzenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego
organu – wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
5) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8
ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
6) aktualnej informacji nie z
Krajowego Rejestru Karnego
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt. 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
7) aktualnej informacji z Krajowego
Rejestru Karnego zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i
11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
8) listy podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy
Prawo
zamówień publicznych albo
informacji, że wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej.
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
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Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamó¬wienia albo składania ofert, z
tym,
że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje
się je
dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyj¬nym
albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub
przed
notariuszem.
4. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione
powyżej, składa każdy z
Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 7
oraz pkt. 1.2.

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8,10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamó¬wienia albo składania ofert, z
tym,
że w przypadku, gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje
się je
dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyj¬nym
albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego
miejsca zamieszkania tych osób lub
przed
notariuszem.
4. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, dokumenty
wymienione
powyżej, składa każdy z
Wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
5. Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów
wymienionych w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 7
oraz pkt. 1.2.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
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6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
dokumentów, o których mowa pkt. 2
ppkt. 1 ÷ 7:
a) ppkt 2 ÷ 4 i 6 – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszka¬nia, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
ca¬łości wykonania decyzji
właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie,
b) ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11
ustawy;
7. Dokumenty, o których mowa w pkt.
1.5. lit. a) tiret pierwszy i trzeci oraz
lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w
postępowaniu o udzie¬lenie
zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt..
1.5. lit. a) tiret
drugi, powinien być wystawio¬ny
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
dokumentów, o których mowa pkt. 2
ppkt. 1 ÷ 7:
a) ppkt 2 ÷ 4 i 6 – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
całości wykonania decyzji
właściwego organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie,
b) ppkt 5 i 7 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11
ustawy;
7. Dokumenty, o których mowa w pkt.
1.5. lit. a) tiret pierwszy i trzeci oraz
lit. b), powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału
w
postępowaniu o udzie¬lenie
zamówienia albo składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt..
1.5. lit. a) tiret
drugi, powinien być wystawio¬ny
nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania
wniosków o
dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
8. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
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8. Jeżeli w kraju miejsca
zamieszkania osoby lub w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt. 2. ppkt. 1 ÷ 7, zastępuje się je
dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administra¬cyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w
pkt. 2. ppkt. 1 ÷ 7, zastępuje się je
dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administra¬cyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/08/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-105912
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