Ogłoszenie nr 500033243-N-2017 z dnia 25-09-2017 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 590218-N-2017
Data: 19/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie "Euroregion Niemen", Krajowy numer identyfikacyjny 790334982, ul.
Wesoła 22, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. (87)5653671, e-mail
euroregion@niemen.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.niemen.org.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Postępowanie jest prowadzone wspólnie przez Zamawiających: NIE
W ogłoszeniu powinno być: Postępowanie jest prowadzone wspólnie przez
Zamawiających:TAK
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne
oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
W ogłoszeniu powinno być: Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie
przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne
oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 1) Miasto Suwałki – ul. Mickiewicza
1, 16-400 Suwałki, REGON: 790671030 - Alicja Jacewicz Naczelnik Wydziału Zamówień
Publicznych tel.(87) 563 57 18 2) Powiat Suwalski - ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki,
REGON: 790670846, Anna Micielica tel. (87)565 92 76 3) Powiat Augustowski - ul. 3 Maja
29 16-300 Augustów REGON:790670906 - Joanna Jaśko tel. (87) 643 96 73 4) Powiat
Grajewski - ul. Strażacka 6B 19-200 Grajewo REGON: 450669708 - Krystyna Jankowska tel.
661 021 171. 5) Powiat Moniecki - Aleja Niepodległości 3 19-100 Mońki
REGON:050658597 - Aneta Szeszko tel. (85) 727 88 08. 6) Powiat Sejneński - ul. 1 Maja 1
16-500 REGON:790671047 - Henryka Pawlukanis tel.(87)51 73 919 7) Stowarzyszenie
„Euroregion Niemen” - ul. Wesoła 22 16-400 Suwałki REGON:790334982 - Joanna
Grygieńć tel. (87) 565 36 71 tel. kom. 66 88 26 623.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
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zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamówienie jest udzielane wspólnie przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Gminę
Miasta Suwałki, Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki
oraz Powiat Grajewski. Postępowanie przeprowadza oraz udzieli zamówienia w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających Stowarzyszenie Euroregion Niemen.
W ogłoszeniu powinno być: Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy
zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Zamówienie jest udzielane wspólnie przez Stowarzyszenie Euroregion Niemen, Gminę
Miasta Suwałki, Powiat Suwalski, Powiat Augustowski, Powiat Sejneński, Powiat Moniecki
oraz Powiat Grajewski. Postępowanie przeprowadza w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających Stowarzyszenie Euroregion Niemen.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-09-26, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-09-28, godzina: 11:00,
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodatkowe kody CPV: 30213300-8 48000000-8
30232110-8 30191400-8 32550000-3 30190000-7
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, lub osoba, której dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa dokument lub dokumenty zgodnie z § 7 ust. 3 i
§ 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
informacji, o której mowa w art. 85 ust. 6 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (oświadczenie można załączyć
do oferty, jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej).
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