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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: Przedsiębiorstwo NOGAT Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Kałdowo Wieś
Miejscowość: Malbork

Kod pocztowy: 82-200

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 552722166

Osoba do kontaktów: Anna Guzow
E-mail: a.guzow@nogat.malbork.pl

Faks: +48 552722166

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.nogat.malbork.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:
Usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie) osadów ściekowych z oczyszczalni
ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi Gm. Malbork
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Opis przedmioty zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu i zagospodarowania metodą odzysku R3 (kompostowanie)
osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. w Kałdowie Wsi gm. Malbork w
okresie dwóch lat od zawarcia umowy.
2. Szacunkowa ilość osadów przewidziana do bieżącego wywozu i kompostowania wynosi w okresie trwania
2 letniej usługi ok. 12.000 Mg. Ilość osadów może ulec zmianie i uzależniona jest od rzeczywistej ilości
wytworzonego osadu.
3. Szacunkowa miesięczna ilość osadów przewidziana do wywozu i kompostowania wynosi od 350 Mg do 600
Mg.
4. Komunalne osady ściekowe to odpady zaklasyfikowane w Katalogu odpadów o kodzie 19 08 05, które są
wytwarzane na terenie oczyszczalni ścieków przez Przedsiębiorstwo „Nogat” Sp. o. o. w Kałdowie Wsi gm.
Malbork.
5. Komunalne osady ściekowe wytwarzane są w wyniku prowadzonego procesu technologicznego. Osad
wstępny i nadmierny poddany jest zagęszczeniu w zagęszczaczach, następnie odwadniany mechanicznie na
wirówce dekantacyjnej do zawartości suchej masy od 18% do 21 % . Osad nie podlega procesowi higienizacji.
6. Komunalne osady ściekowe podawane są bezpośrednio z podajnika do kontenera zlokalizowanego w
budynku stacji mechanicznego odwadniania osadu. Kontener przystosowany do przewozu osadu o gabarytach
umożliwiających wjazd do budynku stacji pod podajnik osadu dostarcza Wykonawca. Dobowe wytwarzanie
osadu wynosi od 8 Mg do 25 Mg. Odbiór odbywa się przez cały okres dwóch lat w sposób ciągły.
7. Minimalne parametry opisujące wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
7.1 Bieżący odbiór wytwarzanych w oczyszczalni osadów ściekowych za pomocą własnych pojazdów
Wykonawcy z wykorzystaniem specjalistycznych kontenerów o gabarytach umożliwiających załadunek
osadu: długość maksymalna kontenera do 5,06 m, szerokość maksymalna kontenera do 2,35m, wysokość
maksymalna kontenera do 2,10 m.
7.2 Zapewnienie przez Wykonawcę minimum dwóch specjalistycznych kontenerów przystosowanych do
przewozu osadu na potrzeby ciągłego załadunku osadu na terenie oczyszczalni ścieków.
7.3 Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego transportu komunalnych osadów ściekowych do miejsca
odzysku R3 (kompostowanie).
7.4 Zamawiający wymaga by Wykonawca poddawał osad zagospodarowaniu metodą odzysku R3
(kompostowanie) przed wprowadzeniem do obrotu zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach.
UWAGA! Zamawiający posiada Decyzję OS. 6220.1.2012.2 z dnia 3 kwietnia 2012r. na wytwarzanie odpadów
wydaną przez Starostę Malborskiego, w której zawarte są zapisy o sposobie zagospodarowania osadów i tylko
ten sposób zatwierdzony niniejszą decyzją Zamawiający dopuszcza w przetargu.
7.5 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić przez akredytowane laboratorium stosowne badania jakościowe
przerobionego osadu i przekazywać ich wynik Zamawiającemu.
7.6 Odzysk osadów, przez co rozumie się wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia
ludzi lub dla środowiska, polegające na ich wykorzystaniu w całości powinien odbywać się przy zachowaniu
warunków określonych ustawie o odpadach. Zamawiający zawęził dopuszczone ustawą metody stosowania
komunalnych osadów ściekowych tylko do metody KOMPOSTOWANIA (R3) wymagającej odpowiedniego
zezwolenia administracyjnego.
7.7 Odzysk komunalnych osadów ściekowych winien odbywać się na terenie właściwym ze względu na miejsce
prowadzenia działalności w zakresie odzysku (kompostowania) odpadów (zgodnie z posiadanym aktualnym
zezwoleniem, wydanym przez właściwy organ administracyjny).
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7.8 Komunalne osady ściekowe powinny być poddane odzyskowi na obszarze województwa pomorskiego,
na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub
technologii lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wytworzenia.
7.9 Osady ściekowe mogą być poddane odzyskowi na obszarze innego województwa niż pomorskie, na którym
zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na
obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze
województwa pomorskiego.
7.10 Zamawiający wymaga, by wszystkie osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni ścieków wywożone były
przez Wykonawcę do miejsca ich docelowego zagospodarowania do kompostowania (R3) na bieżąco przez
okres trwania umowy w przystosowanych do tego celu kontenerach.
7.11 Wykonawca zobowiązany jest do wywozu kontenerów z osadem ściekowym minimum raz na dobę albo
wg potrzeb w ciągu pięciu godzin od zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego. Zgłoszenia dokonuje się na
adres mailowy lub telefon/fax.
7.12 Zamawiający gromadzić będzie każdego dnia próbkę osadów ściekowych na terenie własnym tak, by
po okresie miesięcznym i wykonaniu jednej reprezentatywnej próbki miesięcznej dokonać badania fizykochemiczne przez akredytowane laboratoria. Po uzyskaniu wyników tych badań, Zamawiający niezwłocznie
przekaże je Wykonawcy. Wykonawca może z własnej inicjatywy wykonać badania osadów ściekowych na
własny koszt.
7.13 Wykonawca w przypadku, gdy parametry osadów ściekowych są niezgodne z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015r., poz. 257)w
zakresie dotyczącym składu fizyko-chemicznego może odmówić dalszej realizacji zamówienia bez prawa
żądania odszkodowania od Zamawiającego.
7.14 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania parametrów bakterio-parazytologicznych kompostu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie jak również przedłożenie Zamawiającemu
potwierdzających ten fakt wyników przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium.
7.15 Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie przedłożyć Zamawiającemu wszystkie wyniki badań uzyskane z
kompostowania w odniesieniu do każdej partii.
7.16 Transport osadów ściekowych środkami transportu Wykonawcy przystosowanymi do przewozu osadów
ściekowych musi być prowadzony na zasadach ściśle określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7.17 Wykonawca winien dysponować zezwoleniem na odzysk metodą R3 (kompostowanie) oraz odpowiednim
zezwoleniem na transport odpadów o kodzie 19 08 05 w okresie trwania umowy wiążącej obie Strony zgodnie z
ustawa o odpadach.
7.18 Rozliczenie z tytułu wykonywania usługi prowadzone będzie miesięcznie na podstawie rzeczywistej ilości
odebranych z oczyszczalni osadów ściekowych oraz jednostkowej ceny ryczałtowej zawartej w treści oferty
Wykonawcy. Rzeczywista ilość odebranych przez Wykonawcę osadów ściekowych ustalana będzie poprzez
ważenie osadów na terenie Zamawiającego za pomocą legalizowanej najazdowej wagi samochodowej o
nośności 60 ton stanowiącej własność Zamawiającego.
7.19 W przypadku wystąpienia awarii wagi Zamawiający wraz z Wykonawcą ustalą zgodnie ilość wywożonego
osadu na podstawie obmiaru osadu znajdującego się na środku transportu przy przyjętym założeniu, że 1m3
równy jest 1 Mg.
8. Wykonawca posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu oraz odzysku osadów ściekowych, odpowiada za bezpieczny dla ludzi i zdrowia transport osadów
ściekowych oraz staje się posiadaczem osadów ściekowych z wszelkimi konsekwencjami, wynikającymi z
zapisów ustawy o odpadach w tym zakresie, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za postępowanie
z odpadami. Odpowiedzialność ta rozpoczyna się od momentu załadunku osadów ściekowych na środki
transportowe na terenie oczyszczalni i potwierdzeniu tego kartą przekazania odpadu. Odpowiedzialność
Wykonawcy za zagospodarowanie osadów ściekowych określa art. 27 ust. 3 ustawy o odpadach.
9. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie usługi następować będzie w terminie 21 dni od daty dostarczenia
Zamawiającemu faktury VAT wystawionej w oparciu o zestawienie wywiezionej ilości osadu.
10. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia usługi określa się do 10 dni od zawarcia umowy lecz nie
później niż 28-02-2019 r.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
90500000
90513700
90513800

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)
DS/7/2018
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_nogat
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-158333 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2018/S 203-463702 z dnia: 20/10/2018 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
17/10/2018 (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:
zmieniany tekst:
4. Wadium wnoszone w formie
sekcja III.1.1)
innej niż w pieniądzu powinno być
wystawione na Przedsiębiorstwo
Nogat
Sp. z o.o. Kałdowo Wieś, 82-200
Malbork. Oryginał dokumentu
gwarancji/poręczenia należy złożyć
wraz z ofertą
UWAGA: Zamawiający zaleca,
aby oryginał dokumentu gwarancji/
poręczenia nie był w sposób trwały
spięty z ofertą.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja III.2.1)

Zamiast:
brak zapisu

Powinno być:
4. Wadium wnoszone w formie
innej niż w pieniądzu powinno być
wystawione na Przedsiębiorstwo
Nogat Sp. z o.o. Kałdowo
Wieś, 82-200 Malbork. Oryginał
dokumentu gwarancji/poręczenia,
w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym Gwaranta, należy
złożyć wraz z ofertą. Jeżeli
Wykonawca nie dysponuje wersją
elektroniczną dokumentu dopuszcza
się złożenie gwarancji/poręczenia
w formie pisemnej przed upływem
terminu składania ofert (decyduje
data i godzina dostarczenia
dokumentu Zamawiającemu)."
Powinno być:
1) Wszelkie oświadczenia
oraz zobowiązanie podmiotu
trzeciego, na którego zasobach
polega Wykonawca, w tym
JEDZ, składane są w oryginale w
formie elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowanym podpisem
elektronicznym składającego
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oświadczenie. Oświadczenia
podmiotów składających ofertę
wspólnie oraz podmiotów
udostępniających potencjał składane
na formularzu JEDZ powinny mieć
formę dokumentu elektronicznego,
podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez
każdego z nich w zakresie w
jakim potwierdzają spełnienie
warunków udziału w postępowaniu
i niepodleganie wykluczeniu.
Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ
składanego przez podwykonawcę
2) Dokumenty inne niż oświadczenia
i zobowiązania składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem za
pomocą kwalifikowanego podpisu
elektronicznego. Poświadczenia
takiego dokonuje odpowiednio
Wykonawca, podmiot, na którego
zasobach polega Wykonawca albo
Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia
albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich
dotyczą
3) Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń
musi być zgody z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz
udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz. U.
poz. 1320) oraz w rozporządzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. poz. 1126)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja IV.3.4)

Zamiast:
20.12.2018 godz. 12:00

Powinno być:
09.01.2019 godz. 12:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja IV.3.8)

Zamiast:
20.12.2018 godz. 12:30

Powinno być:
09.01.2019 godz. 12:15

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

1. Oferta musi zawierać następujące 1. Ofertę sporządza się, pod
oświadczenia i dokumenty:
rygorem nieważności, w postaci
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sekcja VI.3)

elektronicznej i opatruje się
1) Wypełniony formularz ofertowy
sporządzony z wykorzystaniem
kwalifikowanym podpisem
wzoru,
elektronicznym. Oferta musi
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zawierać następujące oświadczenia i
o którym mowa w rozdz. 3 pkt 2.4
dokumenty:
SIWZ – jeżeli Wykonawca polega
1) Wypełniony formularz ofertowy
na zasobach lub sytuacji podmiotu sporządzony z wykorzystaniem
trzeciego wg wzoru - załącznik nr 2 wzoru.
do SIWZ.
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego,
3) Pełnomocnictwo do
o którym mowa w rozdz. 3 pkt 2.4
reprezentowania Wykonawcy
SIWZ – jeżeli Wykonawca polega
(Wykonawców wspólnie
na zasobach lub sytuacji podmiotu
występujących), o ile ofertę składa trzeciego wg wzoru - załącznik nr 2
pełnomocnik ,
do SIWZ.
4) Dowód wniesienia wadium.
3) Pełnomocnictwo do
UWAGA:
reprezentowania Wykonawcy
Jednolite europejskie dokumenty
(Wykonawców wspólnie
zamówienia JEDZ Wykonawcy,
występujących), o ile ofertę składa
każdego z Wykonawców (w
pełnomocnik,
przypadku wspólnego ubiegania
4) dowód wniesienia wadium
się o zamówienie, podmiotów
5) JEDZ:
trzecich (w przypadku, gdy
- Wykonawcy,
Wykonawca, powołuje się na
- każdego z Wykonawców, w
zasoby innych podmiotów),
przypadku wspólnego ubiegania się
podwykonawców (w przypadku, gdy o zamówienie, podmiotów trzecich,
Wykonawca zamierza powierzyć
w przypadku, gdy Wykonawca,
wykonanie części zamówienia
powołuje się na zasoby innych
podwykonawcom) składa się pocztą podmiotów,
elektroniczną, zgodnie z opisem w - podwykonawców, w przypadku,
rozdziale 5.
gdy Wykonawca zamierza powierzyć
2. Oferta musi być napisana w
wykonanie części zamówienia
języku polskim oraz podpisana
podwykonawcom,
przez osobę(y) upoważnioną/e do
2. Oferta musi być sporządzona
reprezentowania Wykonawcy na
w języku polskim, z zachowaniem
zewnątrz i zaciągania zobowiązań postaci elektronicznej w formacie
w wysokości odpowiadającej cenie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf
oferty.
i podpisana kwalifikowanym
3. W przypadku podpisania oferty
podpisem elektronicznym przez
oraz poświadczenia za zgodność z osobę(y) upoważnioną(e) do
oryginałem kopii dokumentów przez reprezentowania Wykonawcy na
osobę niewymienioną w dokumencie zewnątrz i zaciągania zobowiązań
rejestracyjnym (ewidencyjnym)
w wysokości odpowiadającej
Wykonawcy, należy do oferty
cenie oferty. Ofertę należy złożyć
dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale (nie dopuszcza
w oryginale lub kopii poświadczonej możliwości złożenia skanu oferty
notarialnie.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem
4. Dokumenty sporządzone w
elektronicznym).
języku obcym są składane wraz z
3. W przypadku podpisania oferty
tłumaczeniem na język polski.
oraz poświadczenia za zgodność z
5. Wykonawca może złożyć jedną
oryginałem kopii dokumentów przez
ofertę.
osobę niewymienioną w dokumencie
6. Treść złożonej oferty musi
rejestracyjnym (ewidencyjnym)
odpowiadać treści SIWZ.
Wykonawcy, należy do oferty
dołączyć stosowne pełnomocnictwo
w oryginale w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym przez osoby
uprawnione lub kopii poświadczonej
notarialnie (w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym notariusza).
4. Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć jedną
ofertę.
6. Treść złożonej oferty musi
odpowiadać treści SIWZ.
7. Wszelkie informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.
419), które Wykonawca zastrzeże
jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone w osobnym
pliku z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia "Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa"
a następnie wraz z plikami
stanowiącymi część jawną
skompresowane do jednego pliku.
8. Wszelkie oświadczenia (w tym
JEDZ i zobowiązania podmiotu
trzeciego do udostępnienia
zasobów) składa się z ofertą w
oryginale, w postaci elektronicznej,
opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym składającego
oświadczenie.
9. Wykonawca może zmienić lub
wycofać ofertę przed upływem
terminu do składania ofert.
10. Wykonawca po upływie terminu
do składania ofert nie może
skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja I.1)

Zamiast:
http://www.nogat.malbork.pl

Powinno być:
http://bip.nogat.malbork.pl/
zamowienia-publiczne
https://platformazakupowa.pl/
transakcja/180620

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
20/12/2018 Godzina: 12:00
sekcja IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/01/2019 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
sekcja IV.3.8)

Powinno być:
09/01/2019 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
20/12/2018 Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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

9 / 10

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:
Zgodnie z art. 10 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, informacji oraz
dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z powyższym na podst.
art. 38 ust. 4 ustawy w dokumentach zamówienia dokonuje się poniższych zmian. Zamawiający informuje,
że dokonuje odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i nadmienia, że we wprowadzonych zmianach
uwzględnił obowiązek przedłużenia terminu składania ofert wynikający z art. 12a ustawy
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2018 (dd/mm/rrrr) - ID:2018-185186
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