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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:311980-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Jaworzno: Spoiwa
2011/S 192-311980

Południowy Koncern Węglowy S.A., ul. Grunwaldzka 37, Wydział Zamówień Publicznych,
attn: Andrzej Pająk, POLSKA-43-600Jaworzno. Tel.  +48 326185431. Fax  +48 326150862.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.9.2011, 2011/S 185-303170)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:24911200
Spoiwa.
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe.
. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o
ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.)
oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.8.2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.), oraz Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11.1.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152., poz. 1222).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca załączy do oferty: oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o
ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz Ustawy
o systemie oceny zgodności z dnia 30.8.2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.) oraz Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11.1.2001 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222)”.
IV.3.3) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.10.2011 (14:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.10.2011 (11:30).
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: 18.10.2011 (12:30).
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
3. Wymaga się, aby oferowany produkt spełniał warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o
ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 wraz z późn. zm.)
oraz Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.8.2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.), oraz Ustawy o
substancjach chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.2.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322).
Na potwierdzenie spełnienia powyższego wymogu Wykonawca załączy do oferty: oświadczenie o treści:
„Oświadczamy, że dostarczane wyroby spełniać będą warunki ogólne bezpieczeństwa produktów określone w Ustawie o
ogólnym bezpieczeństwie produktów z dnia 12.12.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z późn. zm.) oraz Ustawy
o systemie oceny zgodności z dnia 30.8.2002 roku (Dz. U. Nr 166 poz. 1360 z późn. zm.) oraz Ustawy o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach z dnia 25.2.2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 63 poz. 322)”.
IV.3.3) Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 24.10.2011 (14:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.10.2011 (10:30).
IV.3.7) Warunki otwarcia ofert: 25.10.2011 (11:30).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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Informacje dotyczące zmiany przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu zostały przesłane e-mailem na adres
ojs@publications.europa.eu w dniu 30.9.2011 r. o godz. 14:50, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu w związku z
usterkami w systemie uniemożliwiającymi nadanie ogłoszenia w trybie on-line.

mailto:ojs@publications.europa.eu

