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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, Krajowy numer

identyfikacyjny 25073720900000, ul. Cielcza, ul. Gajówka  1, 63200   Jarocin, woj. wielkopolskie,

państwo Polska, tel. 62 7473487, 7477318, e-mail tomasz.olszak@pwikjarocin.pl, faks

627 473 480.

Adres strony internetowej (url): www.pwikjarocin.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia wymaga

się aby: 1) Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykonał: a) co najmniej 2 inwestycje budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj polegające

na budowie, rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem

technologicznym o przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na

dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub alternatywnie 1 zadanie o
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wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie

mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę, Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy

rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych

zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót, lub równoważnego

dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i

protokołu odbioru). 2) Wykonawca wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach

przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności

jest krótszy – w tym okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał,

że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w

wykonaniu zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d = 12

000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z

zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o

mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane instalacyjnej branży

wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2: Technolog procesów

przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-ów

dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy termicznej osadów na podstawie której

zrealizowano i uruchomiono instalację hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji

osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7

000 kg s.m./d. c) Ekspert 3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach

oczyszczania ścieków Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji

projektowych instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której

zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i

zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000 kg

struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch

obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w ramach

instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i wstępnego) o wydajności

nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji

odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem

minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z

odwadniania i zagęszczania osadów ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg
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struwitu/dobę. f) Ekspert 6. Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji

projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była

budowa zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej

niż 800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o

kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne właściwe dla

przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej. Wymagania

doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej minimum 2-óch

dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków których

elementem była budowa lub modernizacja węzła osadowego z zastosowaniem fermentacji

osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie

mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia budowlane branży instalacyjnej elektrycznych

właściwe dla przedmiotu zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane

doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji

projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem była

kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli światłowodowej i

wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę autonomicznych węzłów.

Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j) Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1

osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym

o wartość min. 20 mln. zł netto. Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do

pełnienia funkcji Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która

pełniła funkcje Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min.

20 mln. zł netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było

współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze Norweskie,

Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca: - uprawnienia: do

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/robót

konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach inwestycyjnych w których wartość robót

konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min. 20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat.

Kwoty podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych

niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na

dzień zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia

wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z

zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z

dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

W ogłoszeniu powinno być: 12.2.2. W zakresie spełnienia warunków udziału w

postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, zapewniającej wykonanie

zamówienia wymaga się aby: 1) Wykonawca wykazał, że: a) w okresie ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej: - dokumentację

projektową dla 2 inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie,

przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o przepustowości średniodobowej

łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż

45 mln PLN brutto lub alternatywnie - dokumentację projektową dla 1 zadania o wartości

nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o przepustowości średniodobowej nie mniejszej

niż 12.000 m3 ścieków na dobę. b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie wykonał co najmniej: - 2 inwestycje budowlane polegające na budowie,

rozbudowie, przebudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem

technologicznym o przepustowości średniodobowej łącznie nie mniejszej niż 12.000 m3

ścieków na dobę i wartości łącznie nie mniejszej niż 45 mln PLN brutto lub

alternatywnie - 1 zadanie o wartości nie mniejszej niż 30 mln PLN brutto i o

przepustowości średniodobowej nie mniejszej niż 12.000 m3 ścieków na dobę. Jako

wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa

Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania

protokołu odbioru robót, lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w

których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia i protokołu odbioru). 2) Wykonawca

wykazał, że zatrudniał średniorocznie w ostatnich 3 latach przed upływem terminu

składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie personel w ilości co najmniej 50 osób. 3) Wykonawca wykazał, że dysponuje lub

będzie dysponował następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
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zamówienia: a) Ekspert 1: Generalny projektant. Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant technologii minimum 3-ech dokumentacji projektowych

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie mniejszej niż Qśr d

= 12 000 m3/d, których elementem była budowa lub modernizacji węzła osadowego z

zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w układzie

kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kWel. Uprawnienia budowlane

instalacyjnej branży wod.- kan. właściwie dla przedmiotu zamówienia. b) Ekspert 2:

Technolog procesów przetwarzania osadów ściekowych. Wymagane doświadczenie.

Opracowanie minimum 2-ów dokumentacji projektowych instalacji hydrolizy

termicznej osadów na podstawie której zrealizowano i uruchomiono instalację

hydrolizy termicznej w ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu

nadmiernego i wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7 000 kg s.m./d. c) Ekspert

3: Technolog procesów odzysku związków fosforu w procesach oczyszczania ścieków

Wymagane doświadczenie. Opracowanie minimum 2-óch dokumentacji projektowych

instalacji odzysku związków fosforu w postaci struwitu na podstawie której

zrealizowano i uruchomiono instalację odzysku fosforu z odcieków z odwadniania i

zagęszczania osadów ściekowych o wydajności produkcyjnej nie mniejszej niż 1000

kg struwitu/dobę. d) Ekspert 4: Specjalista ds. realizacji i rozruchu instalacji hydrolizy

Wymagane doświadczenie. Nadzór nad realizacją oraz uruchomieniem minimum

2-óch obiektów instalacji hydrolizy termicznej osadów nadmiernego i wstępnego w

ramach instalacji fermentacji osadów ściekowych (dla osadu nadmiernego i

wstępnego) o wydajności nie mniejszej niż 7000 kg s.m./d. e) Ekspert 5: Specjalista

ds. realizacji i rozruchu instalacji odzysku fosforu. Wymagane doświadczenie: Nadzór

nad realizacją oraz uruchomieniem minimum 2-óch obiektów instalacji odzysku

związków fosforu w postaci struwitu z odcieku z odwadniania i zagęszczania osadów

ściekowych o wydajności nie mniejszej niż 1000 kg struwitu/dobę. f) Ekspert 6.

Projektant branży konstrukcyjnej. Wymagane doświadczenie: Opracowanie jako

projektant branży konstrukcyjnej minimum 2-óch dokumentacji projektowych

modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ściekg) których elementem była budowa

zamkniętych komór fermentacji osadów o pojemności jednostkowej nie mniejszej niż

800 m3 oraz budowy lub przebudowy budynków przemysłowych/technicznych o

kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. Uprawnienia budowlane konstrukcyjne

właściwe dla przedmiotu zamówienia. h) Ekspert 7. Projektant branży elektrycznej.
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Wymagania doświadczenie: Opracowanie jako projektant branży elektrycznej

minimum 2-óch dokumentacji projektowych modernizacji i rozbudowy

oczyszczalni ścieków których elementem była budowa lub modernizacja węzła

osadowego z zastosowaniem fermentacji osadów oraz wykorzystaniem biogazu w

układzie kogeneracji o mocy elektrycznej nie mniejszej niż 300 kW. Uprawnienia

budowlane branży instalacyjnej elektrycznych właściwe dla przedmiotu

zamówienia. i) Ekspert 8. Projektant branży AKPiA. Wymagane doświadczenie:

Opracowanie jako projektant branży AKPiA minimum 3-chdokumentacji

projektowych modernizacji rozbudowy oczyszczalni ścieków, których elementem

była kompleksowa modernizacja systemu sterowania z zastosowaniem pętli

światłowodowej i wdrożeniem nowego systemu SCADa i uwzględniającego pracę

autonomicznych węzłów. Wykształcenie wyższe w specjalności automatyka j)

Przedstawiciel Wykonawcy, min. 1 osoba która pełniła funkcje Przedstawiciela

Wykonawcy na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł netto.

Wskazana osoba nie może jednocześnie być wskazana do pełnienia funkcji

Kierownika budowy. k) Specjalista ds. rozliczeń, min. 1 osoba która pełniła funkcje

Specjalisty ds. rozliczeń na min. 1 zadaniu inwestycyjnym o wartość min. 20 mln. zł

netto, przy czym przynajmniej jedno z tych zadań inwestycyjnych było

współfinansowane ze środków zewnętrznych (Fundusze Europejskie, Fundusze

Norweskie, Bank Światowy i pokrewne) l) Kierownik budowy, 1 osoba posiadająca:

- uprawnienia: do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej*. - kwalifikacje/doświadczenie w pełnieniu funkcji

Kierownika budowy/robót konstrukcyjno-budowlanych na zadaniach

inwestycyjnych w których wartość robót konstrukcyjno-budowlanych wynosiła min.

20 mln zł. netto w okresie ostatnich 3 lat. Kwoty podane w dokumentach

potwierdzających spełnianie warunku w walutach innych niż wskazane przez

Zamawiającego, Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na dzień

zawarcia umowy/-ów na realizację przedmiotowego zadania/zadań. * Uprawnienia

wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im

ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom

państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
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zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.

65)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż

w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty

te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy

roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty 2)

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług koordynacyjnych i

rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami 3) Część sprawozdania finansowego, w przypadku

gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,

również odpowiednio z opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku

wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego,

innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za

okres ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
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krótszy – za ten okres 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5)

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć

wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących sytuacji

ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie przez

wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c PZP

W ogłoszeniu powinno być: 1) Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w

okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te

zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi

zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy oraz Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich

rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których

roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te

roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o

tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty

budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty. 2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji

zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług
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koordynacyjnych i rozliczeniowych oraz kierowanie robotami budowlanymi,

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 3) Część

sprawozdania finansowego, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania

wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego

rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z

opinią o badanej części sprawozdania, a w przypadku wykonawców

niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych

dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres

ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – za ten okres 4) Informację banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 5)

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej

z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez

Zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może

złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, dotyczących

sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający dopuszcza złożenie

przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c

PZP

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-29, godzina: 11:00, Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane
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oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Język

polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-17, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Język polski

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/590441a9-f8b8-45f6-9d8e-d0c...

10 z 10 2017-09-07, 22:12


