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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: Mazowiecki Szpital Bródnowski w
Warszawie Sp. z o.o.

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Kondratowicza 8
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 03-242

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 223265353

Osoba do kontaktów: Anna Karczmarczyk-Tryc
E-mail: dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl

Faks: +48 223265834

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.brodnowski.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:
Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością MSB/PN/95/12/2014
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Kompleksowe ubezpieczenie Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością MSB/PN/95/12/2014
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
66510000
66000000
66516000
66516400
66515400
66516100
66515000
66512100

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)
MSB/PN/95/12/2014
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MSWwWSPZ00
Dane referencyjne ogłoszenia: 2014-171590 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 249-442236 z dnia: 27/12/2014 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
24/12/2014 (dd/mm/rrrr)

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

3 / 17

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:
Celem potwierdzenia spełnienia
II.2.1
warunków o których mowa w
pkt 8 SIWZ Zamawiający żąda
następujących
dokumentów: 1 Zezwolenie wydane
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z
późn. zm.) w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia lub gdy
zezwolenie
nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów zaświadczenie
właściwego organu nadzoru, że
Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie lub gdy zezwolenie nie jest
wymagane na podstawie odrębnych
przepisów oświadczenie organu
uprawnionego do reprezentowania
wykonawcy, że prowadzi on
działalność ubezpieczeniową w

Powinno być:
Celem potwierdzenia spełnienia
warunków o których mowa w
pkt 8 SIWZ Zamawiający żąda
następujących
dokumentów: 1 Zezwolenie wydane
na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z
dnia 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950 z
późn. zm.) w zakresie zgodnym z
przedmiotem zamówienia lub gdy
zezwolenie
nie jest wymagane na podstawie
odrębnych przepisów zaświadczenie
właściwego organu nadzoru, że
Wykonawca prowadzi działalność
ubezpieczeniową w wymaganym
zakresie lub gdy zezwolenie nie jest
wymagane na podstawie odrębnych
przepisów oświadczenie organu
uprawnionego do reprezentowania
wykonawcy, że prowadzi on
działalność ubezpieczeniową w
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wymaganym zakresie i nie jest
wymaganym zakresie i nie jest
konieczne
konieczne
posiadanie przez niego zezwolenia posiadanie przez niego zezwolenia
wraz z przytoczeniem podstawy
wraz z przytoczeniem podstawy
prawnej. Jeżeli wykonawca ma
prawnej. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę
siedzibę
poza terytorium Rzeczypospolitej
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dodatkowo składa
Polskiej dodatkowo składa
potwierdzenie faktu notyfikacji
potwierdzenie faktu notyfikacji
otrzymane od
otrzymane od
organu nadzoru, a jeżeli organ
organu nadzoru, a jeżeli organ
nadzoru w kraju Wykonawcy takiego nadzoru w kraju Wykonawcy takiego
potwierdzenia nie dostarcza,
potwierdzenia nie dostarcza,
wykonawca
wykonawca
składa oświadczenie organu
składa oświadczenie organu
uprawnionego do reprezentowania uprawnionego do reprezentowania
Wykonawcy, iż notyfikacja została
Wykonawcy, iż notyfikacja została
dokonana i
dokonana i
przyjęta przez polski organ nadzoru. przyjęta przez polski organ nadzoru.
2. Oświadczenie o spełnieniu
2. Oświadczenie o spełnieniu
warunków określonych przepisami warunków określonych przepisami
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień
zamówień
publicznych wg wzoru stanowiącego publicznych wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ
załącznik nr 1 do SIWZ
Celem wykazania braku podstaw
Celem wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy w udzielenie zamówienia wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający
żąda następujących dokumentów: żąda następujących dokumentów:
3 Oświadczenie o braku podstaw
3 Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia na podstawie art. 24 do wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy Prawo zamówień
ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych – wg wzoru
publicznych – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do
stanowiącego załącznik nr 2 do
SIWZ.
SIWZ.
4 Aktualny odpis z właściwego
4 Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
i informacji o działalności
gospodarczej,
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem
upływem
terminu składania ofert;.5 Aktualne terminu składania ofert;.5 Aktualne
zaświadczenie właściwego
zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego
naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające,
potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z
że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, lub
opłacaniem podatków, lub
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zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji
właściwego organu — wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
6 Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu —
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert..
7 Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8 Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9 Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
10 Informacja dotycząca
przynależności do grupy kapitałowej
wg wzoru stanowiącego załącznik nr
18 do SIWZ.

zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji
właściwego organu — wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
6 Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu —
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert..
7 Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8 Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
9 Aktualna informacja z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
10 Informacja dotycząca
przynależności do grupy kapitałowej
wg wzoru stanowiącego załącznik nr
18 do SIWZ.
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Jeżeli, w przypadku wykonawcy
Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art.
określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
miesięcy przed upływem terminu
składania
składania
wniosków o dopuszczenie do
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z zamówienia albo składania ofert, z
tym
tym
że w przypadku gdy w miejscu
że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń – zastępuje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je
się je
dokumentem zawierającym
dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
oświadczenie złożone przed
właściwym organem sądowym,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo
administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
notariuszem.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast
zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt dokumentów, o których mowa w pkt
9.4- 9.9 SIWZ:
9.4- 9.9 SIWZ:
1) pkt 9.4-9.7 oraz 9.9 - składa
1) pkt 9.4-9.7 oraz 9.9 - składa
dokument lub dokumenty
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce
siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
odroczenie lub rozłożenie na raty
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zaległych płatności lub wstrzymanie zaległych płatności lub wstrzymanie
w
w
całości wykonania decyzji
całości wykonania decyzji
właściwego organu,
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie; zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 9.8 - składa zaświadczenie
2) pkt 9.8 - składa zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania
zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której
albo zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy.
ustawy.
Dokumenty, o których mowa
Dokumenty, o których mowa
w §4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret
w §4 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret
pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt 2
pierwsze i trzecie, lit. b oraz pkt 2
Rozporządzenia
Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r., powinny być wystawione
2013 r., powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem
upływem
terminu składania wniosków
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału
o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo
zamówienia albo
składania ofert. Dokument, o którym składania ofert. Dokument, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie
w §4 Rozporządzenia, powinien
w §4 Rozporządzenia, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż
być wystawiony nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie składania wniosków o dopuszczenie
do
do
udziału w postępowaniu o udzielenie udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert.
zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w §4 dokumentów, o których mowa w §4
ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się ust. 1 Rozporządzenia, zastępuje się
je
je
dokumentem zawierającym
dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione do
się także osoby uprawnione do
reprezentacji
reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
administracyjnym albo organem
samorządu
samorządu
zawodowego lub gospodarczego
zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca
odpowiednio kraju miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym
którym

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

8 / 17

wykonawca ma siedzibę lub
wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje notariuszem. Przepis ust. 2 stosuje
się
się
odpowiednio.
odpowiednio.
Wykonawca może polegać na
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie
niezależnie
od charakteru prawnego łączących od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami w
będzie dysponował zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności
szczególności
przedstawiającw tym celu pisemne przedstawiającw tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując
Podmiot, który zobowiązał się do
spełnianie warunków, o których
udostępnienia zasobów zgodnie z
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
polega na
solidarnie
zasobach innych podmiotów na
z wykonawcą za szkodę
zasadach określonych w art. 26 ust. zamawiającego powstałą wskutek
2b ustawy, zamawiający, w celu
nieudostępnienia tych zasobów,
oceny, czy
chyba że za
wykonawca będzie dysponował
nieudostępnienie zasobów nie
zasobami innych podmiotów w
ponosi winy.
stopniu niezbędnym dla należytego Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonania
wykonawca nie może przedstawić
zamówienia oraz oceny, czy
dokumentów dotyczących sytuacji
stosunek łączący wykonawcę z tymi finansowej i ekonomicznej
podmiotami gwarantuje rzeczywisty wymaganych przez zamawiającego,
dostęp do
może przedstawić inny dokument,
ich zasobów żąda załączenia
który w
dokumentu o którym mowa w pkt 9.5 wystarczający sposób potwierdza
SIWZ.
spełnianie opisanego przez
Podmiot, który zobowiązał się do
Zamawiającego warunku.
udostępnienia zasobów zgodnie z
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
się o udzielenie zamówienia,
solidarnie
w tym przypadku ustanawiają
z wykonawcą za szkodę
pełnomocnika
zamawiającego powstałą wskutek
do reprezentowania w postępowaniu
nieudostępnienia tych zasobów,
o udzielenie zamówienia albo
chyba że za
reprezentowania w postępowaniu i
nieudostępnienie zasobów nie
zawarcia
ponosi winy.
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Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić
dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej
wymaganych przez zamawiającego,
może przedstawić inny dokument,
który w
wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
się o udzielenie zamówienia,
w tym przypadku ustanawiają
pełnomocnika
do reprezentowania w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do
Wykonawców. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony
do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie:
postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania, obejmujący przede
wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum
zobowiązań,
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji
i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o
zamówienie
publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany w imieniu wszystkich
wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia, w tym
wykonawcę ustanowionego jako
Pełnomocnika i przez osoby
uprawnione do

umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio
do
Wykonawców. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony
do oferty i zawierać w szczególności
wskazanie:
postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy,
wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego
umocowania, obejmujący przede
wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum
zobowiązań,
3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji
i podejmowanie zobowiązań
związanych z postępowaniem o
zamówienie
publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi
być podpisany w imieniu wszystkich
wykonawców ubiegających się
wspólnie
o udzielenie zamówienia, w tym
wykonawcę ustanowionego jako
Pełnomocnika i przez osoby
uprawnione do
składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze
lub ewidencji Wykonawcy.
W przypadku podmiotów
występujących wspólnie
(konsorcjum, spółka cywilna) każdy z
uczestników musi
załączyć do oferty dokumenty
określone w 9.3 - 9.10 SIWZ.
W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku
innych
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
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podmiotów są poświadczane za
składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze zgodność z
lub ewidencji Wykonawcy.
oryginałem odpowiednio przez
W przypadku podmiotów
wykonawcę lub te podmioty.W
występujących wspólnie
przypadku oceny spełniania
(konsorcjum, spółka cywilna) każdy z warunków przetargowych przez
uczestników musi
podmioty występujące wspólnie
załączyć do oferty dokumenty
warunki te będą
określone w 9.3 - 9.10 SIWZ.
zsumowane w celu łącznej oceny.
W przypadku wykonawców wspólnie Nie dopuszcza się uczestnictwa
ubiegających się o udzielenie
danego Wykonawcy w więcej niż
zamówienia oraz w przypadku
jednym
innych
podmiocie występującym wspólnie.
podmiotów, na zasobach których
UWAGA. W przypadku, gdy
wykonawca polega na zasadach
zastosowanie znajduje art. 26
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, ust. 3 ustawy Prawo zamówień
kopie
publicznych,
dokumentów dotyczących
Zamawiający wzywa Wykonawców,
odpowiednio wykonawcy lub tych
którzy w określonym terminie nie
podmiotów są poświadczane za
złożyli oświadczeń lub dokumentów,
zgodność z
o
oryginałem odpowiednio przez
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
wykonawcę lub te podmioty.W
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
przypadku oceny spełniania
albo którzy złożyli wymagane przez
warunków przetargowych przez
Zamawiającego oświadczenia
podmioty występujące wspólnie
i dokumenty, o których mowa w art.
warunki te będą
25 ust. 1 ustawy zawierające błędy
zsumowane w celu łącznej oceny.
lub którzy złożyli wadliwe
Nie dopuszcza się uczestnictwa
pełnomocnictwa, do ich złożenia w
danego Wykonawcy w więcej niż
wyznaczonym terminie, chyba że
jednym
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podmiocie występującym wspólnie. podlega odrzuceniu albo
UWAGA. W przypadku, gdy
konieczne byłoby unieważnienie
zastosowanie znajduje art. 26
postępowania. Złożone na wezwanie
ust. 3 ustawy Prawo zamówień
Zamawiającego
publicznych,
oświadczenia i dokumenty powinny
Zamawiający wzywa Wykonawców, potwierdzać spełnianie przez
którzy w określonym terminie nie
Wykonawcę warunków udziału w
złożyli oświadczeń lub dokumentów, postępowaniu oraz spełnianie przez
o
oferowane dostawy, usługi lub roboty
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy budowlane wymagań określonych
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, przez Zamawiającego, nie później
albo którzy złożyli wymagane przez niż w dniu, w którym upłynął termin
Zamawiającego oświadczenia
składania wniosków o dopuszczenie
i dokumenty, o których mowa w art. do
25 ust. 1 ustawy zawierające błędy udziału w postępowaniu albo termin
lub którzy złożyli wadliwe
składania ofert.
pełnomocnictwa, do ich złożenia w Wykonawca na żądanie
wyznaczonym terminie, chyba że
zamawiającego i w zakresie przez
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy niego wskazanym jest zobowiązany
podlega odrzuceniu albo
wykazać
konieczne byłoby unieważnienie
odpowiednio, nie później niż
postępowania. Złożone na wezwanie na dzień składania wniosków
Zamawiającego
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oświadczenia i dokumenty powinny o dopuszczenie do udziału w
potwierdzać spełnianie przez
postępowaniu lub
Wykonawcę warunków udziału w
składania ofert, spełnianie
postępowaniu oraz spełnianie przez warunków, o których mowa w art. 22
oferowane dostawy, usługi lub roboty ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia
budowlane wymagań określonych
z powodu
przez Zamawiającego, nie później niespełniania warunków, o których
niż w dniu, w którym upłynął termin mowa w art. 24 ust. 1.
składania wniosków o dopuszczenie Dokumenty sporządzone w
do
języku obcym są składane wraz
udziału w postępowaniu albo termin z tłumaczeniem na język polski.
składania ofert.
Tłumaczenie nie
Wykonawca na żądanie
jest wymagane, jeżeli zamawiający
zamawiającego i w zakresie przez wyraził zgodę, o której mowa w art. 9
niego wskazanym jest zobowiązany ust. 3 ustawy.
wykazać
Zamawiający informuje, iż zgodnie
odpowiednio, nie później niż
z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo
na dzień składania wniosków
zamówień publicznych wykluczy z
o dopuszczenie do udziału w
postępowania o udzielenie
postępowaniu lub
zamówienia wykonawcę, który w
składania ofert, spełnianie
okresie 3 lat przed wszczęciem
warunków, o których mowa w art. 22 postępowania,
ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia w sposób zawiniony poważnie
z powodu
naruszył obowiązki zawodowe, w
niespełniania warunków, o których szczególności, gdy wykonawca w
mowa w art. 24 ust. 1.
wyniku
Dokumenty sporządzone w
zamierzonego działania lub rażącego
języku obcym są składane wraz
niedbalstwa nie wykonał lub
z tłumaczeniem na język polski.
nienależycie wykonał zamówienie,
Tłumaczenie nie
co
jest wymagane, jeżeli zamawiający zamawiający jest w stanie wykazać
wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 za pomocą dowolnych środków
ust. 3 ustawy.
dowodowych.. Zamawiający
Zamawiający informuje, iż zgodnie informuje, iż
z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo
nie wykluczy z postępowania o
zamówień publicznych wykluczy z udzielenie zamówienia wykonawcy,
postępowania o udzielenie
który udowodni, że podjął konkretne
zamówienia wykonawcę, który w
środki
okresie 3 lat przed wszczęciem
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
postępowania,
które mają zapobiec zawinionemu i
w sposób zawiniony poważnie
poważnemu naruszaniu obowiązków
naruszył obowiązki zawodowe, w
zawodowych w przyszłości oraz
szczególności, gdy wykonawca w
naprawił szkody powstałe w
wyniku
wyniku naruszenia obowiązków
zamierzonego działania lub rażącego zawodowych lub
niedbalstwa nie wykonał lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
nienależycie wykonał zamówienie,
co
zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą dowolnych środków
dowodowych.. Zamawiający
informuje, iż
nie wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy,
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który udowodni, że podjął konkretne
środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w
wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.7)

Zamiast:

Powinno być:

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo
w dniach : 30 (od ustalonej daty
składania ofert)

Minimalny okres, w którym oferent
będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo
w dniach : 60 (od ustalonej daty
składania ofert)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3)

Zamiast:

Powinno być:

Informacje dodatkowe: (jeżeli
dotyczy)
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie
od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy,
polega na
zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust.
2b ustawy, zamawiający, w celu
oceny, czy
wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w
stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania

Informacje dodatkowe: (jeżeli
dotyczy)
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie
od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności
przedstawiającw tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na potrzeby wykonania
zamówienia.
Podmiot, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów zgodnie z
art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
solidarnie
z wykonawcą za szkodę
zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie
ponosi winy.
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zamówienia oraz oceny, czy
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
stosunek łączący wykonawcę z tymi wykonawca nie może przedstawić
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dokumentów dotyczących sytuacji
dostęp do
finansowej i ekonomicznej
ich zasobów żąda załączenia
wymaganych przez zamawiającego,
dokumentu o którym mowa w pkt 9.5 może przedstawić inny dokument,
SIWZ.
który w
Podmiot, który zobowiązał się do
wystarczający sposób potwierdza
udostępnienia zasobów zgodnie z
spełnianie opisanego przez
art. 26 ust. 2b ustawy, odpowiada
Zamawiającego warunku.
solidarnie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać
z wykonawcą za szkodę
się o udzielenie zamówienia,
zamawiającego powstałą wskutek
w tym przypadku ustanawiają
nieudostępnienia tych zasobów,
pełnomocnika
chyba że za
do reprezentowania w postępowaniu
nieudostępnienie zasobów nie
o udzielenie zamówienia albo
ponosi winy.
reprezentowania w postępowaniu i
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
zawarcia
wykonawca nie może przedstawić umowy w sprawie zamówienia
dokumentów dotyczących sytuacji publicznego. Przepisy dotyczące
finansowej i ekonomicznej
Wykonawcy stosuje się odpowiednio
wymaganych przez zamawiającego, do
może przedstawić inny dokument, Wykonawców. Dokument
który w
pełnomocnictwa musi być załączony
wystarczający sposób potwierdza
do oferty i zawierać w szczególności
spełnianie opisanego przez
wskazanie:
Zamawiającego warunku.
postępowania o zamówienie
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać publiczne, którego dotyczy,
się o udzielenie zamówienia,
wykonawców ubiegających się
w tym przypadku ustanawiają
wspólnie o udzielenie
pełnomocnika
zamówienia, ustanowionego
do reprezentowania w postępowaniu Pełnomocnika oraz zakres jego
o udzielenie zamówienia albo
umocowania, obejmujący przede
reprezentowania w postępowaniu i wszystkim:
zawarcia
1) reprezentowanie konsorcjum
umowy w sprawie zamówienia
w postępowaniu o udzielenie
publicznego. Przepisy dotyczące
zamówienia publicznego,
Wykonawcy stosuje się odpowiednio 2) zaciąganie w imieniu konsorcjum
do
zobowiązań,
Wykonawców. Dokument
3) złożenie oferty wspólnie,
pełnomocnictwa musi być załączony 4) prowadzenie korespondencji
do oferty i zawierać w szczególności i podejmowanie zobowiązań
wskazanie:
związanych z postępowaniem o
postępowania o zamówienie
zamówienie
publiczne, którego dotyczy,
publiczne.
wykonawców ubiegających się
Dokument pełnomocnictwa musi
wspólnie o udzielenie
być podpisany w imieniu wszystkich
zamówienia, ustanowionego
wykonawców ubiegających się
Pełnomocnika oraz zakres jego
wspólnie
umocowania, obejmujący przede
o udzielenie zamówienia, w tym
wszystkim:
wykonawcę ustanowionego jako
1) reprezentowanie konsorcjum
Pełnomocnika i przez osoby
w postępowaniu o udzielenie
uprawnione do
zamówienia publicznego,
składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze
lub ewidencji Wykonawcy.
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2) zaciąganie w imieniu konsorcjum W przypadku podmiotów
zobowiązań,
występujących wspólnie
3) złożenie oferty wspólnie,
(konsorcjum, spółka cywilna) każdy z
4) prowadzenie korespondencji
uczestników musi
i podejmowanie zobowiązań
załączyć do oferty dokumenty
związanych z postępowaniem o
określone w 9.3 - 9.10 SIWZ.
zamówienie
W przypadku wykonawców wspólnie
publiczne.
ubiegających się o udzielenie
Dokument pełnomocnictwa musi
zamówienia oraz w przypadku
być podpisany w imieniu wszystkich innych
wykonawców ubiegających się
podmiotów, na zasobach których
wspólnie
wykonawca polega na zasadach
o udzielenie zamówienia, w tym
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
wykonawcę ustanowionego jako
kopie
Pełnomocnika i przez osoby
dokumentów dotyczących
uprawnione do
odpowiednio wykonawcy lub tych
składania oświadczeń woli
podmiotów są poświadczane za
wymienione we właściwym rejestrze zgodność z
lub ewidencji Wykonawcy.
oryginałem odpowiednio przez
W przypadku podmiotów
wykonawcę lub te podmioty.
występujących wspólnie
W przypadku oceny spełniania
(konsorcjum, spółka cywilna) każdy z warunków przetargowych przez
uczestników musi
podmioty występujące wspólnie
załączyć do oferty dokumenty
warunki te będą
określone w 9.3 - 9.10 SIWZ.
zsumowane w celu łącznej oceny.
W przypadku wykonawców wspólnie Nie dopuszcza się uczestnictwa
ubiegających się o udzielenie
danego Wykonawcy w więcej niż
zamówienia oraz w przypadku
jednym
innych
podmiocie występującym wspólnie.
podmiotów, na zasobach których
UWAGA. W przypadku, gdy
wykonawca polega na zasadach
zastosowanie znajduje art. 26
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, ust. 3 ustawy Prawo zamówień
kopie
publicznych,
dokumentów dotyczących
Zamawiający wzywa Wykonawców,
odpowiednio wykonawcy lub tych
którzy w określonym terminie nie
podmiotów są poświadczane za
złożyli oświadczeń lub dokumentów,
zgodność z
o
oryginałem odpowiednio przez
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
wykonawcę lub te podmioty.
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
W przypadku oceny spełniania
albo którzy złożyli wymagane przez
warunków przetargowych przez
Zamawiającego oświadczenia
podmioty występujące wspólnie
i dokumenty, o których mowa w art.
warunki te będą
25 ust. 1 ustawy zawierające błędy
zsumowane w celu łącznej oceny.
lub którzy złożyli wadliwe
Nie dopuszcza się uczestnictwa
pełnomocnictwa, do ich złożenia w
danego Wykonawcy w więcej niż
wyznaczonym terminie, chyba że
jednym
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy
podmiocie występującym wspólnie. podlega odrzuceniu albo
UWAGA. W przypadku, gdy
konieczne byłoby unieważnienie
zastosowanie znajduje art. 26
postępowania. Złożone na wezwanie
ust. 3 ustawy Prawo zamówień
Zamawiającego
publicznych,
Zamawiający wzywa Wykonawców,
którzy w określonym terminie nie
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złożyli oświadczeń lub dokumentów, oświadczenia i dokumenty powinny
o
potwierdzać spełnianie przez
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Wykonawcę warunków udziału w
lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, postępowaniu oraz spełnianie przez
albo którzy złożyli wymagane przez oferowane dostawy, usługi lub roboty
Zamawiającego oświadczenia
budowlane wymagań określonych
i dokumenty, o których mowa w art. przez Zamawiającego, nie później
25 ust. 1 ustawy zawierające błędy niż w dniu, w którym upłynął termin
lub którzy złożyli wadliwe
składania wniosków o dopuszczenie
pełnomocnictwa, do ich złożenia w do
wyznaczonym terminie, chyba że
udziału w postępowaniu albo termin
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy składania ofert.
podlega odrzuceniu albo
Wykonawca na żądanie
konieczne byłoby unieważnienie
zamawiającego i w zakresie przez
postępowania. Złożone na wezwanie niego wskazanym jest zobowiązany
Zamawiającego
wykazać
oświadczenia i dokumenty powinny odpowiednio, nie później niż
potwierdzać spełnianie przez
na dzień składania wniosków
Wykonawcę warunków udziału w
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu oraz spełnianie przez postępowaniu lub
oferowane dostawy, usługi lub roboty składania ofert, spełnianie
budowlane wymagań określonych
warunków, o których mowa w art. 22
przez Zamawiającego, nie później ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia
niż w dniu, w którym upłynął termin z powodu
składania wniosków o dopuszczenie niespełniania warunków, o których
do
mowa w art. 24 ust. 1.
udziału w postępowaniu albo termin Dokumenty sporządzone w
składania ofert.
języku obcym są składane wraz
Wykonawca na żądanie
z tłumaczeniem na język polski.
zamawiającego i w zakresie przez Tłumaczenie nie
niego wskazanym jest zobowiązany jest wymagane, jeżeli zamawiający
wykazać
wyraził zgodę, o której mowa w art. 9
odpowiednio, nie później niż
ust. 3 ustawy.
na dzień składania wniosków
Zamawiający informuje, iż zgodnie
o dopuszczenie do udziału w
z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo
postępowaniu lub
zamówień publicznych wykluczy z
składania ofert, spełnianie
postępowania o udzielenie
warunków, o których mowa w art. 22 zamówienia wykonawcę, który w
ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia okresie 3 lat przed wszczęciem
z powodu
postępowania,
niespełniania warunków, o których w sposób zawiniony poważnie
mowa w art. 24 ust. 1.
naruszył obowiązki zawodowe, w
Dokumenty sporządzone w
szczególności, gdy wykonawca w
języku obcym są składane wraz
wyniku
z tłumaczeniem na język polski.
zamierzonego działania lub rażącego
Tłumaczenie nie
niedbalstwa nie wykonał lub
jest wymagane, jeżeli zamawiający nienależycie wykonał zamówienie,
wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 co
ust. 3 ustawy.
zamawiający jest w stanie wykazać
Zamawiający informuje, iż zgodnie za pomocą dowolnych środków
z art. 24 ust. 2a ustawy Prawo
dowodowych.. Zamawiający
zamówień publicznych wykluczy z informuje, iż
postępowania o udzielenie
nie wykluczy z postępowania o
zamówienia wykonawcę, który w
udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne
środki
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okresie 3 lat przed wszczęciem
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
postępowania,
które mają zapobiec zawinionemu i
w sposób zawiniony poważnie
poważnemu naruszaniu obowiązków
naruszył obowiązki zawodowe, w
zawodowych w przyszłości oraz
szczególności, gdy wykonawca w
naprawił szkody powstałe w
wyniku
wyniku naruszenia obowiązków
zamierzonego działania lub rażącego zawodowych lub
niedbalstwa nie wykonał lub
zobowiązał się do ich naprawienia.
nienależycie wykonał zamówienie,
co
zamawiający jest w stanie wykazać
za pomocą dowolnych środków
dowodowych.. Zamawiający
informuje, iż
nie wykluczy z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy,
który udowodni, że podjął konkretne
środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe,
które mają zapobiec zawinionemu i
poważnemu naruszaniu obowiązków
zawodowych w przyszłości oraz
naprawił szkody powstałe w
wyniku naruszenia obowiązków
zawodowych lub
zobowiązał się do ich naprawienia.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:

Powinno być:

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:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/01/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-004262
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