Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 65715-2016 z dnia 2016-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gniewino
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
nieruchomości zamieszkałych obejmujących 1513 punktów adresowych oraz 22 w zabudowie
wielorodzinnej. 2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z...
Termin składania ofert: 2016-06-13
Numer ogłoszenia: 73319 - 2016; data zamieszczenia: 07.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 65715 - 2016 data 02.06.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Gniewino, ul. Pomorska 8, 84-250 Gniewino, woj. pomorskie, tel. 58 6706617, fax. 58
6767226.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: a) Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożenia oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) Wykonawca spełniający
wymagania systemu zarządzania jakością ISO 9001, złączy do oferty potwierdzony
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem certyfikat wydany przez niezależną
jednostkę certyfikującą, c) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, załączy do oferty dokumenty potwierdzające charakter stosunku,
jaki będzie łączył go z tym podmiotem oraz wskazujące zakres i okres udziału tego
podmiotu w wykonywaniu zamówienia. d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia, załączają do oferty oryginał pełnomocnictwa. e) Wykonawca
załączy do oferty kosztorys - załącznik cenowy..
W ogłoszeniu powinno być: a) Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek złożenia
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) Wykonawca
spełniający wymagania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001, złączy do
oferty potwierdzony przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem certyfikat wydany
przez niezależną jednostkę certyfikującą, c) Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów, załączy do oferty dokumenty potwierdzające
charakter stosunku, jaki będzie łączył go z tym podmiotem oraz wskazujące zakres i
okres udziału tego podmiotu w wykonywaniu zamówienia. d) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oryginał pełnomocnictwa.
e) Wykonawca załączy do oferty kosztorys - załącznik cenowy..

