
13.06.2017 Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=5ce8bf81-3aa2-40af-9b95-d8bdf4d6d165&path=2017%5c06%5c20170613%5c96540_2017.html 1/2

Ogłoszenie nr 96540 - 2017 z dnia 2017-06-13 r.

Linia: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 531054-N-2017

Data: 12/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Linia, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Turystyczna  15, 84223   Linia, woj. pomorskie, państwo

Polska, tel. 58 6768582, 6768594, e-mail f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69. 

Adres strony internetowej (url): 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne: 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.4

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: 7.2.1.4 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

o pracę osób wykonujących czynności, dot. realizacji przedmiotu zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ.

Zamawiającym na każdym etapie realizacji usługi może żądać poświadczoną za zgodność z oryginałem

odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z

dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk,

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
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etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

W ogłoszeniu powinno być: --------

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.8

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: 2017-08-30

W ogłoszeniu powinno być: 2017-08-31

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: III.4

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający usuwa pkt. 7.1.2.4. SIWZ

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II.8

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 2017-08-31


