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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:  Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wodociągowa 4

Miejscowość:  Opole Kod pocztowy:  45-221 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 775414241

Osoba do kontaktów:  Daria Hołówko

E-mail:  d.holowko@wszn.opole.pl Faks:  +48 775414237

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.wszn.opole.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:
P/3/2014 Wprowadzenie e-usług w WSZN Opole i SWSNPC w Branicach

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie e-usług w dwóch placówkach medycznych tj. w
WSZNOpole oraz w SWSNPC Branice w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa
opolskiego nalata 2007–2013 Poddziałanie 2.2. Moduły informacyjne, platformy e-usług
i bazy danych z podziałem na 3 pakiety:
Pakiet 1 – Dostawa i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego dla WSZN im. św. Jadwigi i dla SWSNPC
wBranicach;
Pakiet 2 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla SWSNPC w Branicach;
Pakiet 3 – Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla WSZN im. św. Jadwigi
w Opolu.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu 1 stanowią Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ,
zawierającywymagania jakościowe, techniczne i ilościowe.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla pakietu 2 i 3 stanowią Załączniki nr 12 i 13 do
SIWZ,zawierające wymagania jakościowe, techniczne i ilościowe.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 48000000  
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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)
P/3/2014

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_wsznopole
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-008183   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 014-021079  z dnia:  21/01/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
19/01/2014  (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:
III.2.3)

Zamiast:

1. W celu oceny spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia
do wykonania zamówienia (dotyczy
Pakietu 1) Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą oświadczenia
w formie wykazu wykonanych
głównych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
a).

Powinno być:

1. W celu oceny spełnienia warunku
posiadania wiedzy i doświadczenia
do wykonania zamówienia (dotyczy
Pakietu 1) Zamawiający żąda
złożenia wraz z ofertą oświadczenia
w formie wykazu wykonanych
głównych usług w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane
należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej
są:
a) poświadczenie,
b) oświadczenie Wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa w pkt
a).
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W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Wykaz musi zawierać informacje
pozwalające zweryfikować spełnianie
warunku, o którym mowa w
pkt1.2rozdziału III specyfikacji. Przez
główne usługi należy rozumieć
zamówienia potwierdzające
spełnianie warunku zpkt 1.2
rozdziału III specyfikacji, tj.:
Wykonawcy wykonali w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi wskazane przez
Zamawiającego jako minimalny
poziom wymagań, tj.:minimalny
poziom wymagań zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże w głównych usługach
wykonanie (wymóg dla Wykonawców
składających ofertę na Pakiet 1)
co najmniej dwóch zamówień
polegających na dostawie i
wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego z
których każde zamówienie. Spełnia
następujące warunki:
— wartość zamówienia : nie
mniejsze niż 1 000 000,00 PLN
brutto (jeden milion złotych) ,
— liczba komputerów, na których
funkcjonuje dostarczony system
informatyczny jest nie mniejsza niż
150 sztuk(sto pięćdziesiąt),
— liczba użytkowników systemu jest
nie mniejsza niż 300 osób (trzysta).
Dodatkowo wymaga się aby w
co najmniej w jednym z wyżej
wymienionych zamówień wykazać:
wdrożenie Systemu Typu BI
(Business Intelligence);wdrożenie
portalu umożliwiającego
wykonywanie usług on-
line, skuteczną integrację
zaproponowanego systemu
informatycznego w zakresie części
białej z systemami administracyjnymi
funkcjonującymi u Zamawiającego.

W przypadku gdy Zamawiający
jest podmiotem, na rzecz którego
usługi wskazane w wykazie zostały
wcześniej wykonane, Wykonawca
nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa powyżej.
Wykaz musi zawierać informacje
pozwalające zweryfikować spełnianie
warunku, o którym mowa w pkt
1.2 rozdziału III specyfikacji. Przez
główne usługi należy rozumieć
zamówienia potwierdzające
spełnianie warunku z pkt 1.2
rozdziału III specyfikacji, tj.:
Wykonawcy wykonali w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi wskazane przez
Zamawiającego jako minimalny
poziom wymagań, tj.: minimalny
poziom wymagań zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże w głównych usługach
wykonanie (wymóg dla Wykonawców
składających ofertę na Pakiet 1)
co najmniej dwóch zamówień
polegających na dostawie i
wdrożeniu zintegrowanego systemu
informatycznego w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego
z których każde zamówienie spełnia
następujące warunki:
•wartość zamówienia : nie mniejsze
niż 1 000 000,00 PLN brutto (jeden
milion złotych) ,
•liczba komputerów, na których
funkcjonuje dostarczony system
informatyczny jest nie mniejsza niż
150 sztuk (sto pięćdziesiąt),
•liczba użytkowników systemu jest
nie mniejsza niż 300 osób (trzysta).
Dodatkowo wymaga się aby:
- w co najmniej w jednym z wyżej
wymienionych zamówień wykazać:
wdrożenie Systemu Typu BI
(Business Intelligence), integrację
systemu Informatycznego w
zakresie części białej z systemem
obejmującym minimum trzy moduły
administracyjne;
- w co najmniej w jednym z wyżej
wymienionych zamówień wykazać:
wdrożenie portalu umożliwiającego
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Integracja musi odnosić się
minimum do trzech modułów
administracyjnych posiadanych
przez Zamawiającego, które zostały
zintegrowane z zaproponowanym
systemem informatycznym w
zakresie części białej (aplikacje
administracyjne, które posiada
Zamawiający a wskazane w
Załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku, gdy wartość
zamówienia została określona w
walucie innej, niż PLN Zamawiający
przeliczy ją na PLN wg średniego
kursu NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. W przypadku, gdy w
dniu opublikowania ogłoszenia NBP
nie opublikował średnich kursów
walut, zostanie przyjęty pierwszy
opublikowany po tej dacie średni
kurs NBP.
Zamawiający dla Wykonawców
składających ofertę na Pakiet 2
i 3 nie wyznacza szczególnych
wymagań w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie
oświadczenia (załącznik nr
17doSIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia (na
podstawie art. 23 Prawa) dwóch
lub więcej Wykonawców w/w wykaz
składa pełnomocnik w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, którzy
łącznie wykazują spełnianie tych
warunków.
Wzór wykazu załączono do niniejszej
specyfikacji.
Uwaga:
Wymagania postawione przez
Zamawiającego Wykonawcy
dotyczą odpowiednio, każdego z
wykonawców składających wspólną
ofertę, tj.: wiedza/doświadczenie
wykonawców łącznie musi spełniać
wymagane warunki.
2. W celu oceny spełnienia warunku
dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Zamawiający
żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia w formie wykazu
osób które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z

wykonywanie usług on-line,
integrację systemu Informatycznego
w zakresie części białej z systemem
obejmującym minimum trzy moduły
administracyjne”.
W przypadku, gdy wartość
zamówienia została określona w
walucie innej, niż PLN Zamawiający
przeliczy ją na PLN wg średniego
kursu NBP na dzień opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej. W przypadku, gdy w
dniu opublikowania ogłoszenia NBP
nie opublikował średnich kursów
walut, zostanie przyjęty pierwszy
opublikowany po tej dacie średni
kurs NBP.
Zamawiający dla Wykonawców
składających ofertę na Pakiet 2
i 3 nie wyznacza szczególnych
wymagań w tym zakresie.
Wykonawca potwierdza spełnianie
tego warunku poprzez złożenie
oświadczenia (załącznik nr 17 do
SIWZ).
W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie zamówienia (na
podstawie art. 23 Prawa) dwóch
lub więcej Wykonawców w/w wykaz
składa pełnomocnik w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, którzy
łącznie wykazują spełnianie tych
warunków.
Wzór wykazu załączono do niniejszej
specyfikacji.
Uwaga:
Wymagania postawione przez
Zamawiającego Wykonawcy
dotyczą odpowiednio, każdego z
wykonawców składających wspólną
ofertę, tj.: wiedza/doświadczenie
wykonawców łącznie musi spełniać
wymagane warunki.
2. W celu oceny spełnienia warunku
dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia Zamawiający
żąda złożenia wraz z ofertą
oświadczenia w formie wykazu
osób które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
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informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez
nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania
tymi osobami, tj.: Warunek
zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca składający ofertę na
Pakiet 1 wykaże się :
— minimum jednym kierownikiem
projektu posiadającym wykształcenie
wyższe magisterskie, certyfikat
zarządzania projektami, np. IPMA,
PMP, Prince 2 lub równoważny,
lub dyplom ukończenia studiów
wyższych w specjalności:
zarządzanie projektami oraz udział
w minimum 1 wdrożeniu systemu
informatycznego w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego
na stanowisku kierownika projektu ;
— minimum 3 specjalistami w
zakresie wdrażania systemów
informatycznych w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego z
których każdy posiada wykształcenie
wyższe oraz każdy brał udział w
minimum1 wdrożeniu systemu
informatycznego w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego
na stanowisku wdrożeniowca.
Wzór wykazu stanowi załącznik do
specyfikacji.
Uwaga:
Wykonawca składający ofertę
zobowiązuje się w przypadku
podpisania umowy, do skierowania
do pracy osób wskazanych w
wykazie. W przypadkach losowych
wykluczających zatrudnienie osób
wskazanych w wykazie, Wykonawca
będzie zobowiązany wskazania
w miejsce osoby zastępowanej
osoby o co najmniej kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeniu
i wykształceniu niezbędnym
do wykonania zamówienia
tj. spełniających wymagania
postawione w warunku udziału w
postępowaniu dla osób w pkt 2
ogłoszenia (pkt 1.3 rozdziału III
specyfikacji).
Uwaga:
Wymagania postawione przez
Zamawiającego Wykonawcy

nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania
tymi osobami, tj.: Warunek
zostanie uznany za spełniony jeżeli
Wykonawca składający ofertę na
Pakiet 1 wykaże się :
— minimum jednym kierownikiem
projektu posiadającym wykształcenie
wyższe magisterskie, certyfikat
zarządzania projektami, np. IPMA,
PMP, Prince 2 lub równoważny,
lub dyplom ukończenia studiów
wyższych w specjalności:
zarządzanie projektami oraz udział
w minimum 1 wdrożeniu systemu
informatycznego w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego
na stanowisku kierownika projektu ;
— minimum 3 specjalistami w
zakresie wdrażania systemów
informatycznych w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego z
których każdy posiada wykształcenie
wyższe oraz każdy brał udział w
minimum1 wdrożeniu systemu
informatycznego w zakresie części
białej dla lecznictwa stacjonarnego
na stanowisku wdrożeniowca.
Wzór wykazu stanowi załącznik do
specyfikacji.
Uwaga:
Wykonawca składający ofertę
zobowiązuje się w przypadku
podpisania umowy, do skierowania
do pracy osób wskazanych w
wykazie. W przypadkach losowych
wykluczających zatrudnienie osób
wskazanych w wykazie, Wykonawca
będzie zobowiązany wskazania
w miejsce osoby zastępowanej
osoby o co najmniej kwalifikacjach
zawodowych, doświadczeniu
i wykształceniu niezbędnym
do wykonania zamówienia
tj. spełniających wymagania
postawione w warunku udziału w
postępowaniu dla osób w pkt 2
ogłoszenia (pkt 1.3 rozdziału III
specyfikacji).
Uwaga:
Wymagania postawione przez
Zamawiającego Wykonawcy
dotyczą odpowiednio, każdego z
wykonawców składających wspólną
ofertę, tj.: potencjał techniczny/ludzki
łącznie musi spełniać wymagane
warunki.
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dotyczą odpowiednio, każdego z
wykonawców składających wspólną
ofertę, tj.: potencjał techniczny/ludzki
łącznie musi spełniać wymagane
warunki.
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu oryginał pisemnego
zobowiązania tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b Prawa).
W przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zasobami podmiotu
trzeciego, a podmiot ten będzie
brał udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda złożenia w
odniesieniu do tego podmiotu
dokumentów wymienionych w pkt
2.1 ogłoszenia (pkt 4.1rozdziału
IVSIWZ).
W celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami tych
podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda przedłożenia wraz z ofertą
w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów tych podmiotów,
b) sposobu wykorzystania przez
Wykonawcę zasobów tych
podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z tymi
podmiotami,

Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając
w tym celu oryginał pisemnego
zobowiązania tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia (art. 26 ust. 2b Prawa).
W przypadku, gdy Wykonawca
powołuje się w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zasobami podmiotu
trzeciego, a podmiot ten będzie
brał udział w realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda złożenia w
odniesieniu do tego podmiotu
dokumentów wymienionych w pkt
2.1 ogłoszenia (pkt 4.1rozdziału
IVSIWZ).
W celu oceny, czy Wykonawca
będzie dysponował zasobami tych
podmiotów w stopniu niezbędnym
dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy
stosunek łączący Wykonawcę
z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
żąda przedłożenia wraz z ofertą
w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów dotyczących:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy
zasobów tych podmiotów,
b) sposobu wykorzystania przez
Wykonawcę zasobów tych
podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki
będzie łączył wykonawcę z tymi
podmiotami,
d) zakresu i okresu udziału tych
podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia.
Na podstawie złożonych w
ofercie dokumentów i oświadczeń
Zamawiający dokona oceny czy
Wykonawca spełnia warunki
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d) zakresu i okresu udziału tych
podmiotów przy wykonywaniu
zamówienia.
Na podstawie złożonych w
ofercie dokumentów i oświadczeń
Zamawiający dokona oceny czy
Wykonawca spełnia warunki
postawione przez Zamawiającego w
SIWZ.
Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w
postępowaniu, a ich oferty uznane
zostaną za odrzucone.

postawione przez Zamawiającego w
SIWZ.
Wykonawcy, którzy nie wykażą
spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, podlegać
będą wykluczeniu z udziału w
postępowaniu, a ich oferty uznane
zostaną za odrzucone.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
03/03/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/03/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
03/03/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/03/2014   Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
03/03/2014   Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
10/03/2014   Godzina: 09:30
(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:
10/02/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-018873
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