
 

 

 

 

 

Poznań, 14 września 2017 

Dot: Procedura udzielenia zamówienia 6/2017/ZMP/Pl-No-Ua 

ERRATA 

Lp. Nr strony jest Powinno być 

1 

Str. 13, 

pkt. 7.1.2.  

• Wykonawca, który powołuje się na 

zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz 

spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowaniu 

zamieszcza informacje o tych podmiotach w 

oświadczeniu, którym mowa w pkt. b) 

• Zamawiający żąda, aby wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 

udziału w postępowaniu zamieścił informacje o 

tych podmiotach w oświadczeniu, którym mowa w 

pkt. b).  

• Wykonawca, który powołuje się na zasoby 

innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, 

warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o 

którym mowa w pkt. 7.1.2 

• Zamawiający żąda, aby wykonawca, który 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w 

postępowaniu zamieścił informacje o tych 

podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 

7.1.2.. 

2 

Str. 21, 

pkt. 11.18 

11.18. Postanowienia dotyczące przetwarzania 

danych osobowych: 

(…) 

• Zamawiający informuję, że dane 

osobowe, o których mowa w ppk 11.5.1, 

przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie 

usprawiedliwionego celu jakim jest, w 

szczególności: (…) 

11.18. Postanowienia dotyczące przetwarzania 

danych osobowych: 

(…) 

• Zamawiający informuję, że dane osobowe, 

o których mowa w ppk 11.18, przetwarzane są w 

celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu 

jakim jest, w szczególności: (…) 

3 

Str. 28, 

pkt. 18.6 

18. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

(…) 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 

jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny 

sposób niż określono w ppkt. 18.6.1, 

18. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 

(…) 

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o 

czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny 

sposób niż określono w ppkt. 1) 

 

 


