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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Urząd Regulacji Energetyki

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 181
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-222

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Urząd Regulacji Energetyki, Biuro Tel.: +48 224875679
Dyrektora Generalnego, Al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa
Osoba do kontaktów: Monika Majewska
E-mail: zamowienia@ure.gov.pl

Faks: +48 223781620

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.ure.gov.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa internetowej platformy aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii
elektrycznej wytwarzanej w instalacjach odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478) – dalej „ustawa
OZE”.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest stworzenie oraz kompletne wdrożenie jednolitej zintegrowanej platformy
aukcyjnej umożliwiającej przeprowadzanie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach
odnawialnego źródła energii (tzw. aukcje OZE) zgodnie z przepisami ustawy OZE.
Platforma aukcyjna umożliwiać będzie m.in.:
a) rejestrację (stworzenie konta) wytwórcy energii elektrycznej wraz jego weryfikacją przez URE,
b) przeprowadzanie aukcji elektronicznych na sprzedaż energii elektrycznej,
c) weryfikację realizacji obowiązków przez podmioty, które wygrały aukcję ,
d) kontrolę wpłat kaucji (system płatności masowych) oraz wnoszenia gwarancji bankowych,
e) kontrolę złożonych deklaracji bądź wydanych zaświadczeń o dopuszczeniu do aukcji,
f) obsługę z poziomu panelu administracyjnego URE.
Utworzona w wyniku projektu platforma powinna być w pełni skonfigurowana, a więc przygotowana do realizacji
wszystkich wymaganych funkcjonalności oraz realizować wszystkie funkcje i czynności wymagane przez
Zamawiającego. Powinna również posiadać wszelkie wymagane instrukcje, gwarancje i licencje oraz zapewniać
bezpieczeństwo, niezawodność oraz wydajność przetwarzania.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) Dostawę dokumentacji;
b) Przygotowanie koncepcji wdrożenia platformy aukcyjnej;
c) Dostawę licencji;
d) Dostawę oprogramowania wytwarzanego na potrzeby Zamówienia;
e) Dostawę oprogramowania standardowego oraz systemowego;
f) Dostawę, instalację, integrację i konfigurację infrastruktury sprzętowej (m.in. serwery, macierze, urządzenia
sieciowe) i programowej;
g) Szkolenia oraz instruktarze stanowiskowe;
h) Gwarancję.
Termin realizacji zamówienia - 90 dni, jednak nie później niż do 24.12.2015 roku. Pod pojęciem termin realizacji
zamówienia rozumieć należy odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego wraz z przedłożeniem przez
Wykonawcę faktury do rozliczenia.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
48000000
30200000
32420000
48820000
72263000
72265000
80500000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
URE-BDG-260/07/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_ECAS_nmajemni
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-094684 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 137-252188 z dnia: 18/07/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
15/07/2015 (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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2.1)
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: Wraz z wnioskiem
wymogów: Wraz z wnioskiem
o dopuszczenie do udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu sporządzonym wg.
postępowaniu sporządzonym wg.
wzoru stanowiącego Załącznik
wzoru stanowiącego Załącznik
nr 1 do niniejszego ogłoszenia o
nr 1 do niniejszego ogłoszenia o
zamówieniu, wykonawca winien jest zamówieniu, wykonawca winien jest
przedstawić następujące dokumenty: przedstawić następujące dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu
1. oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, warunków udziału w postępowaniu,
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
z dnia 29stycznia 2004r. Prawo
z dnia 29stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2013 zamówień publicznych (Dz.U. 2013
poz. 907 z późn. zmianami) – dalej poz. 907 z późn. zmianami) – dalej
„ustawa PZP”, sporządzone zgodnie „ustawa PZP”, sporządzone zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik Nr z wzorem stanowiącym Załącznik Nr
2 do ogłoszenia;
2 do ogłoszenia;
2. oświadczenie o braku podstaw
2. oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia z postępowania na do wykluczenia z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP
–sporządzone zgodnie z wzorem
–sporządzone zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 3 do
stanowiącym Załącznik Nr 3 do
ogłoszenia;
ogłoszenia;
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3. wykaz wykonanych, a w
3. wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie
głównych dostaw, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo
terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, a jeżeli
udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których dostawy zostały
rzecz których dostawy zostały
wykonane, oraz załączeniem
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie –
lub są wykonywane należycie –
sporządzony zgodnie ze wzorem
sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 4 do
stanowiącym Załącznik Nr 4 do
ogłoszenia;
ogłoszenia;
4. wykaz osób, które będą
4. wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, wraz z informacjami na zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia,
doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do
oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami –
dysponowania tymi osobami –
sporządzony zgodnie ze wzorem
sporządzony zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 5 do
stanowiącym Załącznik Nr 5 do
ogłoszenia;
ogłoszenia;
5. lista podmiotów należących do
5. lista podmiotów należących do
tej samej grupy kapitałowej, o której tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
PZP, albo oświadczenie o tym, że
PZP, albo oświadczenie o tym, że
wykonawca nie należy do grupy
wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej – sporządzona zgodnie kapitałowej – sporządzona zgodnie
ze wzorem stanowiącym Załącznik ze wzorem stanowiącym Załącznik
Nr 6 do ogłoszenia;
Nr 6 do ogłoszenia;
6. zobowiązanie do oddania do
6. zobowiązanie do oddania do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, jeżeli
wykonywaniu zamówienia, jeżeli
wykonawca polega na wiedzy
wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale
i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów ekonomicznych innych podmiotów
– sporządzone zgodnie ze wzorem – sporządzone zgodnie ze wzorem
stanowiącym Załącznik Nr 7 do
stanowiącym Załącznik Nr 7 do
ogłoszenia;
ogłoszenia;
7. aktualny odpis z właściwego
7. aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru przepisy wymagają wpisu do rejestru
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lub ewidencji, w celu wykazania
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
PZP, wystawiony nie wcześniej niż PZP, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
udzielenie zamówienia;
8. aktualne zaświadczenie
8. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu– wystawione nie wcześniej organu– wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
zamówienia;
9. aktualne zaświadczenie
9. aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Społecznego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia zdrowotne składek na ubezpieczenia zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu –wystawione nie wcześniej organu –wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie
postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
zamówienia;
10. aktualną informację z Krajowego 10. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4–8 ustawy PZP, wystawioną
4–8 ustawy PZP, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
zamówienia;
11. aktualną informację z Krajowego 11. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy PZP, wystawioną nie
9 ustawy PZP, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania
upływem terminu składania
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wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni;
12. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP,
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 PZP, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia 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, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
a) pkt. 7, 8 9 i 11 – 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.

wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówieni;
12. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
10–11 ustawy PZP, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
13. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP,
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 PZP, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia 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, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem
14. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
a) pkt. 7, 8, 9 i 11 – 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

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

7/9

ubezpieczenie społeczne i
b) pkt 10 – składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
zdrowotne albo że uzyskał
lub administracyjnego miejsca
przewidziane prawem zwolnienie,
zamieszkania albo zamieszkania
odroczenie lub rozłożenie na raty
osoby, której dokumenty dotyczą, w zaległych płatności lub wstrzymanie
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 w całości wykonania decyzji
pkt 4–8,10 i 11ustawy PZP.
właściwego organu,
c) Jeżeli w kraju miejsca
— nie orzeczono wobec niego
zamieszkania osoby lub w kraju,
zakazu ubiegania się o zamówienie.
w którym wykonawca ma siedzibę b) pkt 10 i 12– składa zaświadczenie
lub miejsce zamieszkania, nie
właściwego organu sądowego
wydaje się dokumentów, o których lub administracyjnego miejsca
mowa w lit. a) i b), zastępuje się
zamieszkania albo zamieszkania
je dokumentem zawierającym
osoby, której dokumenty dotyczą, w
oświadczenie, w którym określa
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
się także osoby uprawnione
pkt 4–8,10 i 11ustawy PZP.
do reprezentacji wykonawcy,
c) Jeżeli w kraju miejsca
złożone przed właściwym organem zamieszkania osoby lub w kraju,
sądowym, administracyjnym albo
w którym wykonawca ma siedzibę
organem samorządu zawodowego lub miejsce zamieszkania, nie
lub gospodarczego odpowiednio
wydaje się dokumentów, o których
kraju miejsca zamieszkania osoby mowa w lit. a) i b), zastępuje się
lub kraju, w którym wykonawca ma je dokumentem zawierającym
siedzibę lub miejsce zamieszkania, oświadczenie, w którym określa
lub przed notariuszem. Terminy
się także osoby uprawnione
dotyczące wystawienia
do reprezentacji wykonawcy,
poszczególnych dokumentów stosuje złożone przed właściwym organem
się odpowiednio.
sądowym, administracyjnym albo
Ocena spełniania w/w warunków
organem samorządu zawodowego
zostanie dokonana wg formuły
lub gospodarczego odpowiednio
„spełnia”/„nie spełnia” na podstawie kraju miejsca zamieszkania osoby
dokumentów i oświadczeń
lub kraju, w którym wykonawca ma
dołączonych do złożonego wniosku o siedzibę lub miejsce zamieszkania,
dopuszczenie do udziału w przetargu lub przed notariuszem. Terminy
ograniczonym.
dotyczące wystawienia
Z treści załączonych dokumentów
poszczególnych dokumentów stosuje
musi wynikać, iż podane warunki
się odpowiednio.
wykonawca spełnił. Niespełnienie
Ocena spełniania w/w warunków
warunków skutkować będzie
zostanie dokonana wg formuły
wykluczeniem wykonawcy z
„spełnia”/„nie spełnia” na podstawie
postępowania.
dokumentów i oświadczeń
W przypadku wykonawców wspólnie dołączonych do złożonego wniosku o
ubiegających się o udzielenie
dopuszczenie do udziału w przetargu
zamówienia, warunki wymienione w ograniczonym.
pkt. 2, 5, 7-12 musi spełniać każdy z Z treści załączonych dokumentów
wykonawców z osobna, wykonawcy musi wynikać, iż podane warunki
zobowiązani są do ustanowienia
wykonawca spełnił. Niespełnienie
pełnomocnika do reprezentowania warunków skutkować będzie
ich w postępowaniu o udzielenie
wykluczeniem wykonawcy z
zamówienia albo reprezentowania w postępowania.
postępowaniu i zawarcia umowy w W przypadku wykonawców wspólnie
sprawie zamówienia publicznego.
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, warunki wymienione w
pkt. 2, 5, 7-12 musi spełniać każdy z
wykonawców z osobna, wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika do reprezentowania
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ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

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:
24/07/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-099434
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