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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM
REHABILITACJI I ORTOPEDII

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Modrzewiowa 22

Miejscowość:  Kraków Kod pocztowy:  30-224 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Sekretariat Tel.: +48 124287384

Osoba do kontaktów:  Agnieszka Zielińska

E-mail:  office@kcr.pl Faks:  +48 124251228

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://www.kcr.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem (specyfikacja asortymentowo – ilościowo –
cenowa), będący załącznikiem nr 3 do specyfikacji. Zamówienie składa się z 24 części.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33141000  
Dodatkowe przedmioty 33140000  
 33199000  
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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)
A.I.271-91/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_KCR
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-150202   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 220-388535  z dnia:  14/11/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/11/2014  (dd/mm/rrrr)
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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
zmieniany tekst:
II.1.5)

Zamiast:

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest
dostawa wyrobów medycznych
jednorazowego użytku. Szczegółowy
przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy wraz z załącznikiem
(specyfikacja asortymentowo-
ilościowo cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
Zamówienie składa się z 24 części.

Powinno być:

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest
dostawa wyrobów medycznych
jednorazowego użytku. Szczegółowy
przedmiotu zamówienia zawiera
wzór umowy wraz z załącznikiem
(specyfikacja asortymentowo-
ilościowo cenowa), będący
załącznikiem nr 3 do specyfikacji.
Zamówienie składa się z 26 części.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.2.1)

Zamiast:

Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres: 24 części zamówienia.
Wartość przedmiotowego
zamówienia wynosi 1 063 183,09
PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 251
646,92 EUR

Powinno być:

Całkowita wielkość lub zakres:
Zakres: 26 części zamówienia.
Wartość przedmiotowego
zamówienia wynosi 1 031 593,19
PLN netto.
Szacunkowa wartość bez VAT: 244
169,85 EUR

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:

Cześć nr: 10
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 146 586 PLN
(netto).

Powinno być:

Cześć nr: 10
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 34 297,59 PLN
(netto).
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Szacunkowa wartość bez VAT: 34
695,73 EUR

Szacunkowa wartość bez VAT: 8
117,96 EUR

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Informacje o częściach zamówienia

Zamiast:

Część nr: 15
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 69 162,40 PLN
(netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 16
370,19 EUR

Powinno być:

Część nr: 15
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 34 162,40 PLN
(netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 8
085,97 EUR

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Nowa część zamówienia nr 25

Zamiast:
Nowa część zamówienia nr 25

Powinno być:

Część nr: 25
Nazwa: Część 25: obsługa linii
naczyniowej
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera wzór umowy
asortymentowo-ilościowo-cenowa),
będący załącznikiem nr 3 do
specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 87 463,00 PLN
(netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 20
701,79 EUR
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania Okres
w miesiącach: 24 (od udzielenia
zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Nowa część zamówienia nr 26

Zamiast:
Nowa część zamówienia nr 26

Powinno być:

Nazwa: Część 26: folie chirurgiczne.
1) Krótki opis
Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera wzór umowy
asortymentowo-ilościowo-cenowa),
będący załącznikiem nr 3 do
specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień
(CPV)
33141000, 33140000, 33199000
3) Wielkość lub zakres
Kwota szacunkowa: 35 000,00 PLN
(netto).
Szacunkowa wartość bez VAT: 8
284,22 EUR
4) Informacje o różnych datach
dotyczących czasu trwania Okres
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w miesiącach: 24 (od udzie-lenia
zamówienia)
5) Informacje dodatkowe na temat
części zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przed upływem terminu
składania ofert zobowiązany
— dla części 1: 1 500 PLN, słownie:
jeden tysiąc pięćset zł,
— dla części 2: 2 000 PLN, słownie:
dwa tysiące złotych,
— dla części 3: 400 PLN, słownie:
czterysta złotych,
— dla części 4: 150 PLN, słownie:
sto pięćdziesiąt złotych,
— dla części 5: 400 PLN, słownie:
czterysta złotych,
— dla części 6: 200 PLN, słownie:
dwieście złotych,
— dla części 7: 150 PLN, słownie:
sto pięćdziesiąt złotych,
— dla części 8: 200 PLN, słownie:
dwieście złotych,
— dla części 9: 250 PLN, słownie:
trzysta złotych,
— dla części 10: 400 PLN, słownie:
czterysta złotych,
— dla części 11: 400 PLN, słownie:
czterysta złotych,
— dla części 12: 50 PLN, słownie:
pięćdziesiąt złotych,
— dla części 13: 6 000 PLN, słownie:
sześć tysięcy złotych,
— dla części 14: 1 500 PLN, słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych,
— dla części 15: 1 500 PLN, słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych,
— dla części 16: 1 200 PLN, słownie:
jeden tysiąc dwieście złotych,
— dla części 17: 4 000 PLN, słownie:
cztery tysiące złotych,
— dla części 18: 400 PLN, słownie:
czterysta złotych,
— dla części 19: 150 PLN, słownie:
sto pięćdziesiąt złotych,
— dla części 20: 40 PLN, słownie:
czterdzieści złotych,
— dla części 21: 70 PLN, słownie:
siedemdziesiąt złotych,

Powinno być:

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przed upływem terminu
składania ofert zobowiązany
- dla części 1: 1 500,00 zł, słownie:
jeden tysiąc pięćset zł,
- dla części 2: 2 000,00 zł, słownie:
dwa tysiące złotych,
- dla części 3: 400,00 zł, słownie:
czterysta złotych,
- dla części 4: 150,00 zł, słownie: sto
pięćdziesiąt złotych,
- dla części 5: 400,00 zł, słownie:
czterysta złotych,
- dla części 6: 200,00 zł, słownie:
dwieście złotych,
- dla części 7: 150,00 zł, słownie: sto
pięćdziesiąt złotych,
- dla części 8: 200,00 zł, słownie:
dwieście złotych,
- dla części 9: 250,00 zł, słownie:
trzysta złotych,
- dla części 10: 700,00 zł, słownie:
siedemset złotych,
- dla części 11: 400,00 zł, słownie:
czterysta złotych,
- dla części 12: 50,00 zł, słownie:
pięćdziesiąt złotych,
- dla części 13: 6 000,00 zł, słownie:
sześć tysięcy złotych,
- dla części 14: 1 500,00 zł, słownie:
jeden tysiąc pięćset złotych,
- dla części 15: 700,00 zł, słownie:
siedemset złotych,
- dla części 16: 1 200,00 zł, słownie:
jeden tysiąc dwieście złotych,
- dla części 17: 4 000,00 zł, słownie:
cztery tysiące złotych,
- dla części 18: 400,00 zł, słownie:
czterysta złotych,
- dla części 19: 150,00 zł, słownie:
sto pięćdziesiąt złotych,
- dla części 20: 40,00 zł, słownie:
czterdzieści złotych,
- dla części 21: 70,00 zł, słownie:
siedemdziesiąt złotych,
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— dla części 22: 700 PLN, słownie:
siedemset złotych,
— dla części 23: 25 PLN, słownie:
dwadzieścia pięć złotych,
— dla części 24: 300 PLN, słownie:
trzysta złotych.
Uwaga: Wykonawca musi wnieść
wadium w taki sposób, aby przed
upływem terminu składania ofert
znajdowało się ono na rachunku
zamawiającego.

- dla części 22: 700,00 zł, słownie:
siedemset złotych,
- dla części 23: 25,00 zł, słownie:
dwadzieścia pięć złotych,
- dla części 24: 300,00 zł, słownie:
trzysta złotych,
- dla części 25: 2 000,00 zł, słownie
dwa tysiące złotych,
- dla części 26: 800,00, słownie
osiemset złotych.
Uwaga: Wykonawca musi wnieść
wadium w taki sposób, aby przed
upływem terminu składania ofert
znajdowało się ono na rachunku
zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W postepowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w
szczególności w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie –
należycie wykonywali co najmniej
jedną dostawę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia w danej
części, o wartości minimum (każda
dostawa):
— dla części 1: 35 000 PLN (brutto),
— dla części 2: 50 000 PLN (brutto),
— dla części 3: 8 000 PLN (brutto),
— dla części 4: 3 000 PLN (brutto),
— dla części 5: 9 000 PLN (brutto),
— dla części 6: 5 000 PLN (brutto),
— dla części 7: 3 000 PLN (brutto),
— dla części 8: 5 000 PLN (brutto),
— dla części 9: 7 000 PLN (brutto),
— dla części 10: 80 000 PLN
(brutto),
— dla części 11: 8 000 PLN (brutto),
— dla części 12: 1 000 PLN (brutto),
— dla części 13: 130 000 PLN
(brutto),
— dla części 14: 35 000 PLN
(brutto),

Powinno być:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
W postepowaniu mogą wziąć udział
Wykonawcy, którzy spełniają wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w
szczególności w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania
ofert w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie –
należycie wykonywali co najmniej
jedną dostawę odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia w danej
części, o wartości minimum (każda
dostawa):
• Dla części 1: 35 000,00 zł (brutto);
• Dla części 2: 50 000,00 zł (brutto);
• Dla części 3: 8 000,00 zł (brutto);
• Dla części 4: 3 000,00 zł (brutto);
• Dla części 5: 9 000,00 zł (brutto);
• Dla części 6: 5 000,00 zł (brutto);
• Dla części 7: 3 000,00 zł (brutto);
• Dla części 8: 5 000,00 zł (brutto);
• Dla części 9: 7 000,00 zł (brutto);
• Dla części 10: 18 000,00 zł (brutto);
• Dla części 11: 8 000,00 zł (brutto);
• Dla części 12: 1 000,00 zł (brutto);
• Dla części 13: 130 000,00 zł
(brutto);
• Dla części 14: 35 000,00 zł (brutto);
• Dla części 15: 18 000,00 zł (brutto);
• Dla części 16: 25 000,00 zł (brutto);
• Dla części 17: 90 000,00 zł (brutto);
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— dla części 15: 35 000 PLN
(brutto),
— dla części 16: 25 000 PLN
(brutto),
— dla części 17: 90 000 PLN
(brutto),
— dla części 18: 10 000 PLN
(brutto),
— dla części 19: 3 500 PLN (brutto),
— dla części 20: 800 PLN (brutto),
— dla części 21: 1 500 PLN (brutto),
— dla części 22: 16 000 PLN
(brutto),
— dla części 23: 500 PLN (brutto),
— dla części 24: 7 000 PLN (brutto).
W celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa powyżej Wykonawca
musi złożyć wraz z oferta:
a) Wykaz wykonanych głównych
dostaw na potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w pkt.
5.1. specyfikacji – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do
specyfikacji;
b) Dowody, potwierdzające że
dostawy zostały wykonane należycie
(poświadczenia lub inne dokumenty
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia).
Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane w przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem na
rzecz, którego dostawa wskazana
w wykazie została wykonana,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów należytego
wykonania;
c) Dowód dysponowania
zasobami do realizacji zamówienia
w przypadku polegania na
zdolnościach innych podmiotów,
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
w szczególności pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby

• Dla części 18: 10 000,00 zł (brutto);
• Dla części 19: 3 500,00 zł (brutto);
• Dla części 20: 800,00 zł (brutto);
• Dla części 21: 1 500,00 zł (brutto);
• Dla części 22: 16 000,00 zł (brutto);
• Dla części 23: 500,00 zł (brutto);
• Dla części 24: 7 000,00 zł (brutto);
• Dla części 25: 45 000,00 zł (brutto);
• Dla części 26: 18 000,00 zł (brutto).
W celu potwierdzenia spełniania
warunku udziału w postępowaniu, o
którym mowa powyżej Wykonawca
musi złożyć wraz z oferta:
a) Wykaz wykonanych głównych
dostaw na potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w pkt.
5.1. specyfikacji – według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do
specyfikacji;
b) Dowody, potwierdzające że
dostawy zostały wykonane należycie
(poświadczenia lub inne dokumenty
– jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczenia).
Zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów w sprawie
rodzajów dokumentów, ja-kich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane w przypadku,
gdy Zamawiający jest podmiotem na
rzecz, którego dostawa wskazana
w wykazie została wykonana,
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów należytego
wykonania;
c) Dowód dysponowania
zasobami do realizacji zamówienia
w przypadku polegania na
zdolnościach innych podmiotów,
zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy,
w szczególności pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby
wykonania zamówienia – jeżeli
dotyczy.
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wykonania zamówienia – jeżeli
dotyczy.

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

Zamiast:

g) Próbki oferowanych produktów:
— dla części 1 zamówienia: po 5
sztuk,
— dla części 2 zamówienia: po 3
sztuki,
— dla części 3 zamówienia: poz. 6 –
5 szt. pozostałe bez próbek,
— dla części 4 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 5 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 6 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 7 zamówienia: po 3
sztuki,
— dla części 8 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 9 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 10 zamówienia: poz.
17, 20, 21, 23, 24, 25, 26 po 10
sztuki, poz. 27, 28 po 5 sztuki, poz.
29 po 3 sztuki,
— dla części 11 zamówienia: poz. 3,
6, 7, 8, 13 po 3 sztuki, poz. 11 po 5
sztuki,
— dla części 12 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 13 zamówienia:
poz. 15, 17, 18, 19, 20 po 4 sztuk,
pozostałe po 3 sztuki,
— dla części 14 zamówienia: poz.
1, 3, 5, 9, 10 po 10 sztuki; poz. 2 – 1
rolka; poz. 8 – 50 sztuki; poz. 7 – 5
sztuki,
— dla części 15 zamówienia: poz. 1–
5 po 5 sztuk; poz. 6-10 po 2m.; poz.
11, 12 po 2 sztuki,
— dla części 16 zamówienia: poz.
1, 3, 4, 5, 6 po 4 sztuki, poz. 2 – nie
dotyczy,
— dla części 17 zamówienia: poz.
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 po 2 sztuki
(opakowania), poz. 6 -10 sztuk,
— dla części 18 zamówienia:
wszystkie pozycje po 1 sztuka,
— dla części 19 zamówienia: nie
dotyczy,

Powinno być:

g) Próbki oferowanych produktów:
W zakresie pkt. 7.18 SIWZ zmianie
ulegają zapisy dotyczące próbek
w następujących częściach
zamówienia:
• Dla części 10 zamówienia- nie
dotyczy,
• Dla części 15 zamówienia: poz. 1-5
po 5 sztuk, poz. 6-10 po 2 m,
• Dla części 25 zamówienia: poz.
17,20,21,24,25,26 po 10 sztuk,
poz. 27, 28 po 5 sztuk, poz. 29 po 3
sztuki,
• Dla części 26 zamówienia: poz.
11,12 po 2 sztuki.
Zmiany uwzględniono w odpowiedzi
zamieszczonej na www.kcr.pl w dniu
17 grudnia 2014 r.
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— dla części 20 zamówienia: po 3
sztuki,
— dla części 21 zamówienia: poz. 1
– 10 sztuk,
— dla części 22 zamówienia: nie
dotyczy,
— dla części 23 zamówienia: po 3
sztuki,
— dla części 24 zamówienia: po 5
sztuk.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
23.12.2014 - 12:00

Powinno być:

Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
09.01.2015 - 12:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)

Zamiast:

Warunki otwarcia ofert
Data: 23.12.2014 - 12:30
Miejscowość:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii, budynek nr 4, al.
Modrzewiowa
22, 30-224 Kraków, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

Powinno być:

Warunki otwarcia ofert
Data: 09.01.2015 - 12:30
Miejscowość:
Krakowskie Centrum Rehabilitacji
i Ortopedii, budynek nr 4, al.
Modrzewiowa
22, 30-224 Kraków, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: nie

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
23/12/2014   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/01/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
23/12/2014   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/01/2015   Godzina: 12:30
(dd/mm/rrrr)

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:
17/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-167169
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