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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:  Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w
Częstochowie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20

Miejscowość:  Częstochowa Kod pocztowy:  42-202 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 343773176

Osoba do kontaktów:  Katarzyna Walenta

E-mail:  poczta@pwik.czest.pl Faks:  +48 343773176

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.pwik.czest.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:
Dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Dostawa wodomierzy i modułów radiowych oraz regeneracja i ponowna legalizacja posiadanych wodomierzy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, obejmujących poszczególne zadania. Liczba zadań 3

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 38421100  
Dodatkowe przedmioty 50411100  
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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)
TZ/31/14/P-P

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nlwanann
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-145971   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 215-381495  z dnia:  07/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/11/2014  (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:
Sekcja III.2.1

Zamiast:

1. O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art.22
ust.1 Pzp:
a. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
b. posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia;
c. dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d. znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia:
Wykonawca potwierdza spełnianie
warunków poprzez złożenie
oświadczenia
(wzór Załącznik nr 2 do SIWZ).

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art.22
ust.1 Pzp:
a. posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek
ich posiadania;
b. posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania zamówienia;
c. dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d. znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia:
Wykonawca potwierdza spełnianie
warunków poprzez złożenie
oświadczenia
(wzór Załącznik nr 2 do SIWZ).
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2. O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
4. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia,
w takim przypadku winni ustanowić
pełnomocnika zgodnie z treścią
przepisu art. 23 ust.2 Pzp. W sytuacji
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, warunki określone
w art.22 ust.1 Pzp winien spełniać
jeden Wykonawca lub wszyscy
Wykonawcy wspólnie, natomiast
każdy z Wykonawców oddzielnie
musi wykazać, że brak jest podstaw
do jego wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2 pkt 5
Pzp.
5. Ocena spełniania wyżej
wymienionych warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą: „spełnia
– nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wyszczególnionych w
Rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń
i dokumenty wymaganych od
Wykonawców w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca winien złożyć:
a. oświadczenie zgodne z art.22 ust.
1 ustawy Pzp. ( wzór ZAŁĄCZNIK
NR 2 do niniejszej specyfikacji,
b. oświadczenie zgodne z art.24
ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej
specyfikacji),
c. aktualny odpis z właściwego
rejestru, lub centralnej ewidencji

2. O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Pzp.
3. O udzielenie zamówienia mogą
się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki dotyczące
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp.
4. Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia,
w takim przypadku winni ustanowić
pełnomocnika zgodnie z treścią
przepisu art. 23 ust.2 Pzp. W sytuacji
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, warunki określone
w art.22 ust.1 Pzp winien spełniać
jeden Wykonawca lub wszyscy
Wykonawcy wspólnie, natomiast
każdy z Wykonawców oddzielnie
musi wykazać, że brak jest podstaw
do jego wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2 pkt 5
Pzp.
5. Ocena spełniania wyżej
wymienionych warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą: „spełnia
– nie spełnia”, w oparciu o informacje
zawarte w oświadczeniach i
dokumentach wyszczególnionych w
Rozdziale VI niniejszej SIWZ.
Rozdział VI. Wykaz oświadczeń
i dokumenty wymaganych od
Wykonawców w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w
postępowaniu
1. W celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
Wykonawca winien złożyć:
a. oświadczenie zgodne z art.22 ust.
1 ustawy Pzp. ( wzór ZAŁĄCZNIK
NR 2 do niniejszej specyfikacji,
b. oświadczenie zgodne z art.24
ust. 1 ustawy Pzp stanowiące
ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszej
specyfikacji),
c. aktualny odpis z właściwego
rejestru, lub centralnej ewidencji
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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
Pzp, wystawiony nie wcześniej iż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert),
e. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert),
f. aktualne informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. prawo zamówień publicznych ,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
g. aktualne informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy prawo zamówień
publicznych, , wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
h. listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej/informację
o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej.

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
Pzp, wystawiony nie wcześniej iż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
d. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert),
e. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu (wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert),
f. aktualne informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 –
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. prawo zamówień publicznych ,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
g. aktualne informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy prawo zamówień
publicznych, , wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
h. listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej/informację
o tym, że Wykonawca nie należy do
grupy kapitałowej.
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2. Przystępując do udziału w
postępowaniu dla zadania nr 1 w
celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca winien złożyć:
a. karty katalogowe proponowanych
wyrobów w języku polskim lub
przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego na język polski, jeśli
dokument jest w języku obcym,
odpowiednio:
b. Wodomierze nie podlegające
ocenie zgodności winny posiadać
ważną Decyzję Zatwierdzenie Typu
wydaną przez Główny Urząd Miar
w Warszawie lub Zatwierdzenie
Typu EWG przetłumaczone na język
polski. Wodomierze takie spełniają
wymagania normy PN-ISO 4064.
c. Wodomierze podlegające ocenie
zgodności muszą posiadać certyfikat
badania typu WE i deklarację
zgodności producenta z dyrektywą
2004/22/WE oraz normą EN14154 w
języku polskim lub przetłumaczone
na język polski. Wodomierze
takie spełniają wymagania normy
EN14154.
d. Wodomierze muszą posiadać
aktualny atest higieniczny PZH
a materiały, z których wykonane
są elementy wodomierza mające
kontakt z przepływającą wodą są
odporne na korozję wewnętrzną
i zewnętrzną lub zabezpieczone
przed korozją poprzez odpowiednią
obróbkę powierzchniową.
e. Wykonawca, który nie jest
producentem wszystkich
oferowanych urządzeń (dotyczy
wodomierzy i modułów) musi
przedstawić autoryzację producenta,
którego produkty zamieszcza w
swojej ofercie oraz oświadczenie
producenta urządzeń, że w
przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych przez
Wykonawcę przejmie na siebie te
obowiązki.
f. wzory urządzeń, tj. po jednej
sztuce urządzenia, określonego w
załączniku A dla zadania nr 1 w poz.
1,2,6,7,8,11,15,17,19,20,21,22,23,
zwane dalej wzorami

2. Przystępując do udziału w
postępowaniu dla zadania nr 1 w
celu potwierdzenia, że oferowane
dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca winien złożyć:
a. karty katalogowe proponowanych
wyrobów w języku polskim lub
przetłumaczone przez tłumacza
przysięgłego na język polski, jeśli
dokument jest w języku obcym,
odpowiednio:
b. Wodomierze nie podlegające
ocenie zgodności winny posiadać
ważną Decyzję Zatwierdzenie Typu
wydaną przez Główny Urząd Miar
w Warszawie lub Zatwierdzenie
Typu EWG przetłumaczone na język
polski. Wodomierze takie spełniają
wymagania normy PN-ISO 4064.
c. Wodomierze podlegające ocenie
zgodności muszą posiadać certyfikat
badania typu WE i deklarację
zgodności producenta z dyrektywą
2004/22/WE oraz normą EN14154 w
języku polskim lub przetłumaczone
na język polski. Wodomierze
takie spełniają wymagania normy
EN14154.
d. Wodomierze muszą posiadać
aktualny atest higieniczny PZH
a materiały, z których wykonane
są elementy wodomierza mające
kontakt z przepływającą wodą są
odporne na korozję wewnętrzną
i zewnętrzną lub zabezpieczone
przed korozją poprzez odpowiednią
obróbkę powierzchniową.
e. Wykonawca, który nie jest
producentem wszystkich
oferowanych urządzeń (dotyczy
wodomierzy i modułów) musi
przedstawić autoryzację producenta,
którego produkty zamieszcza w
swojej ofercie oraz oświadczenie
producenta urządzeń, że w
przypadku nie wywiązywania się z
obowiązków gwarancyjnych przez
Wykonawcę przejmie na siebie te
obowiązki.
f. wzory urządzeń, tj. po jednej
sztuce urządzenia, określonego w
załączniku A dla zadania nr 1 w poz.
1,2,6,7,8,11,15,17,19,20,21,22,23,
zwane dalej wzorami



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

8 / 9

3. Przystępując do udziału w
postępowaniu dla zadania nr 2 w
celu potwierdzenia, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca winien złożyć:
a. ważną autoryzację producenta
wodomierzy firmy: DIEHL Metering/
SAPPEL na serwisowanie
wodomierzy w zakładzie.,
b. dane teleadresowe organu
administracji miar, którego
przedstawiciele będą dokonywać
legalizacji ponownej w Punkcie
Legalizacyjnym.
4. Przystępując do udziału w
postępowaniu dla zadania nr 3 w
celu potwierdzenia, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca winien złożyć:
a. ważną decyzją GUM o utworzeniu
Punktu legalizacyjnego wodomierzy
w zakresie średnic 15 — 150 mm,
b. ważną autoryzację producenta
wodomierzy: Apator PoWoGaz,
Sensus, Itron, Elster na
serwisowanie wodomierzy w
zakładzie,
c. dane teleadresowe organu
administracji miar, którego
przedstawiciele będą dokonywać
legalizacji ponownej w Punkcie
Legalizacyjnym,
d. świadectwa ekspertyz stanowisk
pomiarowych do sprawdzania
wodomierzy zlokalizowanych w
Punkcie legalizacyjnym. Świadectwa
ekspertyzy stanowisk powinny
potwierdzać możliwość wykonywania
legalizacji wodomierzy w zakresie
DN 15 - 150.
5. W przypadku, gdy Wykonawca
polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.

3. Przystępując do udziału w
postępowaniu dla zadania nr 2 w
celu potwierdzenia, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca winien złożyć:
a. ważną autoryzację producenta
wodomierzy firmy: DIEHL Metering/
SAPPEL na serwisowanie
wodomierzy w zakładzie.,
b. dane teleadresowe organu
administracji miar, którego
przedstawiciele będą dokonywać
legalizacji ponownej w Punkcie
Legalizacyjnym.
4. Przystępując do udziału w
postępowaniu dla zadania nr 3 w
celu potwierdzenia, że oferowane
usługi odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
Wykonawca winien złożyć:
a. ważną decyzją GUM o utworzeniu
Punktu legalizacyjnego wodomierzy
w zakresie średnic 15 — 150 mm,
b. ważną autoryzację producenta
wodomierzy: Apator PoWoGaz,
Sensus, Itron, na serwisowanie
wodomierzy w zakładzie,
c. dane teleadresowe organu
administracji miar, którego
przedstawiciele będą dokonywać
legalizacji ponownej w Punkcie
Legalizacyjnym,
d. świadectwa ekspertyz stanowisk
pomiarowych do sprawdzania
wodomierzy zlokalizowanych w
Punkcie legalizacyjnym. Świadectwa
ekspertyzy stanowisk powinny
potwierdzać możliwość wykonywania
legalizacji wodomierzy w zakresie
DN 15 - 150.
5. W przypadku, gdy Wykonawca
polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp
zobowiązany jest udowodnić, iż
będzie dysponował zasobami innych
podmiotów w stopniu niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia.
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6. Dokumenty należy złożyć w formie
oryginałów lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
7. Upoważnienie osób podpisujących
ofertę i dokumenty musi
bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny
Wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane Dz. U. z 2013 r. poz 231,
Dokumenty sporządzone w języku
obcym powinny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Dokumenty należy złożyć w formie
oryginałów lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę.
7. Upoważnienie osób podpisujących
ofertę i dokumenty musi
bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty.
Oznacza to, że jeżeli upoważnienie
takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzającego status prawny
Wykonawcy, to do oferty należy
dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stosuje się odpowiednio przepisy
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądać zamawiający
od Wykonawcy, oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być
składane Dz. U. z 2013 r. poz 231,
Dokumenty sporządzone w języku
obcym powinny być składane wraz
z tłumaczeniem na język polski
poświadczonym przez Wykonawcę.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.4, IV.3.7

Zamiast:
16/12/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
29/12/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

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:
Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2014 r. o godz.11:00

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-161025
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