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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:  Gmina Cedry Wielkie Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. M.Płażyńskiego 16

Miejscowość:  Cedry Wielkie Kod pocztowy:  83-020 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 586922038

Osoba do kontaktów:  Magda Woźniak

E-mail:  magda.wozniak@cedry-wielkie.pl Faks:  +48 586836166

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.cedry-wielkie.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


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

2 / 9

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Cedry Wielkie w okresie od 01.07.2015 r. do
30.06.2019 r.

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

1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Cedry Wielkie, wyposażenie tych nieruchomości
w pojemniki (o poj. 120l, 240l, 1100l) do zbierania odpadów zmieszanych oraz w pojemniki (o poj.1100l) i
worki (o poj. 120l) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Do obowiązków Wykonawcy należy
także wyposażenie i prowadzenie gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
zgodnie obowiązującymi przepisami, zapewniając jego funkcjonowanie 2 razy w tygodniu. Wykonawca
będzie miał obowiązek postawienia pojemników na zużyte baterie i przeterminowane leki oraz ich odbiór i
zagospodarowanie ze wskazanych przez Zamawiającego punktów, przeprowadzenie objazdowych zbiórek
(„od domu do domu”) odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
zużytych opon.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu
zamówienia.
2.Cenę oferty należy traktować jako stałą i niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
3.Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
4.Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z treścią dokumentacji
przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek
sposób mogą płynąć na cenę oferty lub realizację zamówienia.
5.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierza
podwykonawcom.
6.Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.
Zamówienia uzupełniające obejmować będą swym zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 90500000  
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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)
ZP.271.3.2015

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_cedrywielkie
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-044913   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 067-119803  z dnia:  04/04/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
02/04/2015  (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
zmieniany tekst:
III.1.1); VI.3)

Zamiast:

III.1.1)
1.Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
zł 00/100)
2.Termin wniesienia wadium:
05.05.2015r do godz. 11:00
3.Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących
formach, zgodnie z art. 45 ust. 6
ustawy Pzp.:
a)Pieniądzu – przelewem na
rachunek bankowy BS w Pruszczu
Gdańskim nr 11 8335 0003 0200
0114 2000 0019
b)Poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym
c)Gwarancjach bankowych
d)Gwarancjach ubezpieczeniowych
e)Poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b

Powinno być:

III.1.1)
1.Zamawiający wymaga wniesienia
wadium w wysokości 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
zł 00/100)
2.Termin wniesienia wadium:
13.05.2015r do godz. 11:00
3.Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących
formach, zgodnie z art. 45 ust. 6
ustawy Pzp.:
a)Pieniądzu – przelewem na
rachunek bankowy BS w Pruszczu
Gdańskim nr 11 8335 0003 0200
0114 2000 0019
b)Poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo – kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym
c)Gwarancjach bankowych
d)Gwarancjach ubezpieczeniowych
e)Poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b
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ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn.
zm.)
4.Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany w ust. 3 lit.
a. z podaniem tytułu „wadium –
przetarg nieograniczony – „odbiór i
zagospodarowanie odpadów”
5.Wadium wniesione przez
Wykonawcę w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6.Z treści gwarancji lub poręczenia
powinno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego
w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach
określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.
7.Wadium dla Wykonawców
ubiegających się o zamówienie
wspólnie (np. konsorcjum) może być
wniesione przez jednego z nich.
8.Zamawiający wymaga, aby
do oferty dołączony był dowód
wniesienia wadium.
9.W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz
(np. gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe) kopię dokumentu,
potwierdzoną przez Wykonawcę
„za zgodność z oryginałem”, należy
załączyć do oferty – oryginał
dokumentu wadium należy złożyć
w Kasie Urzędu Gminy w Cedrach
Wielkich.
10.Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt. 14.
11.Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.
U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z poźn.
zm.)
4.Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy wskazany w ust. 3 lit.
a. z podaniem tytułu „wadium –
przetarg nieograniczony – „odbiór i
zagospodarowanie odpadów”
5.Wadium wniesione przez
Wykonawcę w pieniądzu
Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym.
6.Z treści gwarancji lub poręczenia
powinno wynikać bezwarunkowe,
na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez zamawiającego
w terminie związania ofertą,
zobowiązanie gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach
określonych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
Pzp.
7.Wadium dla Wykonawców
ubiegających się o zamówienie
wspólnie (np. konsorcjum) może być
wniesione przez jednego z nich.
8.Zamawiający wymaga, aby
do oferty dołączony był dowód
wniesienia wadium.
9.W przypadku wniesienia wadium
w formie innej niż pieniądz
(np. gwarancje bankowe lub
ubezpieczeniowe) kopię dokumentu,
potwierdzoną przez Wykonawcę
„za zgodność z oryginałem”, należy
załączyć do oferty – oryginał
dokumentu wadium należy złożyć
w Kasie Urzędu Gminy w Cedrach
Wielkich.
10.Zamawiający zwraca wadium
wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem pkt. 14.
11.Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie
po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz
wniesienia zabezpieczenia
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należytego wykonania umowy, jeżeli
wniesienie takiego zabezpieczenia
jest przez zamawiającego
wymagane.
12.Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania
ofert.
13.Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
14.Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
15.Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a)odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
c)zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy
VI.3)
Rozdział I SIWZ pkt. XI. Opis
sposobu przygotowania oferty
1.Pojęcie „oferta” oznacza
wypełniony formularz oferty
zgodny z wzorem stanowiącym
Rozdział III SIWZ wraz z wszystkimi
wymienionymi w rozdziale II
załącznikami.
2.Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Oferta musi obejmować całość
zamówienia.
4.Oferta winna być sporządzona w
języku polskim, winna być napisana

należytego wykonania umowy, jeżeli
wniesienie takiego zabezpieczenia
jest przez zamawiającego
wymagane.
12.Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania
ofert.
13.Zamawiający żąda ponownego
wniesienia wadium przez
Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie pkt. 10, jeżeli
w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi
wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
14.Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni,
że wynika to z przyczyn nieleżących
po jego stronie.
15. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a)odmówi podpisania umowy na
warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy
c)zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy
VI.3)
Rozdział I SIWZ pkt. XI. Opis
sposobu przygotowania oferty
1.Pojęcie „oferta” oznacza
wypełniony formularz oferty
zgodny z wzorem stanowiącym
Rozdział III SIWZ wraz z wszystkimi
wymienionymi w rozdziale II
załącznikami.
2.Wykonawca może złożyć tylko
jedną ofertę z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Oferta musi obejmować całość
zamówienia.
4.Oferta winna być sporządzona w
języku polskim, winna być napisana
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przy pomocy komputera, maszyny
do pisania, bądź ręcznie długopisem
lub nieścieralnym atramentem.
5.Treść oferty musi odpowiadać
treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6.Wypełniony formularz oferty
winien być opieczętowany pieczątką
firmową Wykonawcy i podpisany
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
7.Upoważnienie do podpisania oferty
winno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika to z ustawy lub innych
dokumentów załączonych do oferty.
8.Wszelkie miejsca w których
Wykonawca naniósł zmiany winny
być podpisane przez osobę (-y)
podpisującą (-e) ofertę. Poprawki
mogą być dokonywane jedynie
poprzez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie
poprawnego.
9.Wymagane informacje winny być
przedstawione na formularzach
zgodnych z wzorami stanowiącymi
Załączniki do SIWZ oraz winny
być opieczętowane pieczęcią
firmową Wykonawcy i podpisane
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
10.Załączone dokumenty winny być
przedstawione w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
11.Okres ważności informacji,
których żąda Zamawiający musi
obejmować termin do otwarcia
ofert, natomiast wymagane przez
Zamawiającego zaświadczenia i
dokumenty muszą być wystawione
nie wcześniej niż w terminach
określonych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013r - w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
zamawiający żądać od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane ( Dz. U. z 2013r
poz. 231 ).
12.Zaleca się aby wszystkie
strony oferty zawierające
jakąkolwiek treść były podpisane
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy i

przy pomocy komputera, maszyny
do pisania, bądź ręcznie długopisem
lub nieścieralnym atramentem.
5.Treść oferty musi odpowiadać
treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6.Wypełniony formularz oferty
winien być opieczętowany pieczątką
firmową Wykonawcy i podpisany
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
7.Upoważnienie do podpisania oferty
winno być dołączone do oferty, o ile
nie wynika to z ustawy lub innych
dokumentów załączonych do oferty.
8.Wszelkie miejsca w których
Wykonawca naniósł zmiany winny
być podpisane przez osobę (-y)
podpisującą (-e) ofertę. Poprawki
mogą być dokonywane jedynie
poprzez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie
poprawnego.
9.Wymagane informacje winny być
przedstawione na formularzach
zgodnych z wzorami stanowiącymi
Załączniki do SIWZ oraz winny
być opieczętowane pieczęcią
firmową Wykonawcy i podpisane
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
10.Załączone dokumenty winny być
przedstawione w formie oryginałów
lub kserokopii poświadczonych
za zgodność z oryginałem
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy.
11.Okres ważności informacji,
których żąda Zamawiający musi
obejmować termin do otwarcia
ofert, natomiast wymagane przez
Zamawiającego zaświadczenia i
dokumenty muszą być wystawione
nie wcześniej niż w terminach
określonych w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013r - w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
zamawiający żądać od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane ( Dz. U. z 2013r
poz. 231 ).
12.Zaleca się aby wszystkie
strony oferty zawierające
jakąkolwiek treść były podpisane
przez upoważnionego (-nych)
przedstawiciela (-li) Wykonawcy i
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ponumerowane rosnąco kolejnymi
liczbami całkowitymi począwszy od
liczby 1, przy czym strona oferty
winna być stroną pierwszą.
13.Zaleca się, aby wszystkie strony
oferty były trwale połączone.
14.Do oferty należy załączyć
oświadczenia i dokumenty
wymienione w pkt. V SIWZ,
ewentualne pełnomocnictwa
oraz formularza kalkulacji ceny
przekazania 1 Mg poszczególnych
odpadów komunalnych do
instalacji recyklingu lub odzysku
– zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta
musi być umieszczona w trwale
zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
Koperta lub opakowanie
winna być zaadresowana na
Zamawiającego i opatrzona napisami
„Oferta na zadanie pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Cedry
Wielkie w okresie od 01.07.2015r.
do 30.06.2019r.” oraz „Nie otwierać
przed dniem 05.05.2015r godz.
11:30” oraz dodatkowo winna
być opatrzona nazwą i adresem
Wykonawcy.
15.Wykonawca przed upływem
terminu składania ofert, może
wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Wprowadzenie zmian do
złożonych ofert należy dokonać
w formie określonej w ust. 8, z
dopiskiem „Zmiana oferty”.
16.Wykonawca przed upływem
terminu składania ofert
może wycofać swoją ofertę
poprzez wysłanie informacji do
Zamawiającego o wycofaniu swojej
oferty, pod warunkiem, iż informacja
ta dotrze do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
17.Informacje zawarte w ofercie,
które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z późn. zm.), co do których
Wykonawca zastrzegł – nie później
niż w terminie składania ofert – że
nie mogą być udostępnione, muszą
być oznaczone klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby
dokumenty te były spięte w sposób

ponumerowane rosnąco kolejnymi
liczbami całkowitymi począwszy od
liczby 1, przy czym strona oferty
winna być stroną pierwszą.
13.Zaleca się, aby wszystkie strony
oferty były trwale połączone.
14.Do oferty należy załączyć
oświadczenia i dokumenty
wymienione w pkt. V SIWZ,
ewentualne pełnomocnictwa
oraz formularza kalkulacji ceny
przekazania 1 Mg poszczególnych
odpadów komunalnych do
instalacji recyklingu lub odzysku
– zgodnie z wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ. Oferta
musi być umieszczona w trwale
zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
Koperta lub opakowanie
winna być zaadresowana na
Zamawiającego i opatrzona napisami
„Oferta na zadanie pn. „Odbiór
i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Cedry
Wielkie w okresie od 01.07.2015r.
do 30.06.2019r.” oraz „Nie otwierać
przed dniem 13.05.2015r godz.
11:30” oraz dodatkowo winna
być opatrzona nazwą i adresem
Wykonawcy.
15.Wykonawca przed upływem
terminu składania ofert, może
wprowadzić zmiany do złożonej
oferty. Wprowadzenie zmian do
złożonych ofert należy dokonać
w formie określonej w ust. 8, z
dopiskiem „Zmiana oferty”.
16.Wykonawca przed upływem
terminu składania ofert
może wycofać swoją ofertę
poprzez wysłanie informacji do
Zamawiającego o wycofaniu swojej
oferty, pod warunkiem, iż informacja
ta dotrze do Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert.
17.Informacje zawarte w ofercie,
które stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz.
1503 z późn. zm.), co do których
Wykonawca zastrzegł – nie później
niż w terminie składania ofert – że
nie mogą być udostępnione, muszą
być oznaczone klauzulą „Tajemnica
przedsiębiorstwa”. Zaleca się, aby
dokumenty te były spięte w sposób
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pozwalający na ich oddzielenie od
reszty oferty.
18.Wykonawca ponosi koszty
związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.

pozwalający na ich oddzielenie od
reszty oferty.
18.Wykonawca ponosi koszty
związane z przygotowaniem i
złożeniem oferty. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4); IV.3.8)

Zamiast:
05/05/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/05/2015   Godzina: 11:00
(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:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-059171
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