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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Miejska Przemyśl
Adres pocztowy: RYNEK 1
Miejscowość: Przemyśl
Kod NUTS: PL822
Kod pocztowy: 37-700
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marian Baran
E-mail: przetarg@um.przemysl.pl 
Tel.:  +48 166752038
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przemysl.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/przemysl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż gazowych kotłów kondensacyjnych do zadania pn. Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach
domowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl w ramach Projektu pn.: „Ekologiczny Przemyśl ..."
Numer referencyjny: ZP.271.2.2.2020

II.1.2) Główny kod CPV
44621220

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla
10 indywidualnych odbiorców (uczestników Projektu).
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę i montaż fabrycznie nowych gazowych kotłów kondensacyjnych dla 10 indywidualnych odbiorców
(uczestników Projektu) zgodnie z charakterystyką urządzeń, dokumentacją projektową i prawomocnym
pozwoleniem na budowę – dokumentami stanowiącymi Załącznik nr 10 do SIWZ.
b) dostawa i montaż wkładu kominowego ze stali nierdzewnej dostosowanego średnicą do potrzeb instalacji i
wymagań kotła dla 8 uczestników Projektu:
c) wykonanie dla każdego uczestnika Projektu na podstawie załączonego projektu budowlanego oraz
pozwolenia na budowę – wewnętrznej instalacji gazowej tj. odcinka od skrzynki gazomierzowej/gazomierza do
miejsca instalacji kotła gazowego kondensacyjnego.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

02/03/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: Przemysl
Dane referencyjne ogłoszenia: 2020-020763
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 033-077021
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 12/02/2020

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)
Zamiast:
3) wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a
wymaganeprzepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186
z późn. zm.)tj. co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeńcieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
lub w ograniczonymzakresie posiadającą udokumentowaną co najmniej 24 miesięczną praktykę zawodową
dotyczącą kierowaniai nadzorowania robot objętych przedmiotem zamówienia i nadzorował montaż co najmniej
10 kotłów objętychprzedmiotem zamówienia oraz należy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wzór
wykazu osób, którebędą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu
wykonywanych przeznie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie,
że osoby, które będąuczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi
załącznik nr 9 do SIWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznejdecyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lubzdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających
dokonaniepłatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w
sprawiespłat tych należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust.1 pkt 15; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 ustawy
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób, dla
którejzgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których
mowaw art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w
przypadku brakutakiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny równoważny
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dokumentwydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby mają
miejscezamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym
mają miejscezamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się jedokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed
właściwym zewzględu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorząduzawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Powinno być:
3) wykaz osób posiadających uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a wymagane
przepisami Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)tj.
co najmniej 1 osobą do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym
zakresie i nadzorował montaż co najmniej 10 kotłów objętych przedmiotem zamówienia oraz należy do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Wzór 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 nie czynności oraz informacja
o podstawie dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, stanowi załącznik nr 9 do SIWZ;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24
ust.1 pkt 15; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 ustawy
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dla każdej z osób, dla
której zgodnie z ustawą Pzp informacja taka jest składana;
6) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy
Pzp,wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7) w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,Wykonawca w odniesieniu do tych osób składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub,
w przypadku braku takiego rejestru w państwie, w którym ww. osoby mają miejsce zamieszkania, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym ww. osoby
mają miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. W przypadku, gdy w państwie, w którym mają
miejsce zamieszkania wskazane w zdaniu pierwszym osoby, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
ciąg dalszy w sekcji III.1.3) Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ciąg dalszy z sekcji III.1.2)
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Zamiast:
8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazuubiegania się o zamówienie publiczne należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie
podlegawykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22;
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
9) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
10) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub
dokumentydotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych
baz danych, wszczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji
działalnościpodmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce
przechowywaniaprzez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy,
że posiadane przezZamawiającego oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne i
ogólnodostępne bazy danych,z których Zamawiający ma pobrać dokumenty.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 5.5 i 5.6 rozdziału III SIWZ (informacje z Krajowego
RejestruKarnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w
państwie, wktórym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany
przez właściwyorgan sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1) rozdziału III SIWZ zastępuje się
jedokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionychdo
jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym –
zewzględu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie
wcześniejniż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem
warunkówudziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 22austawy Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych
podmiotówdokumenty wymienione w pkt od 5.4 do 5.8 rozdziału III SIWZ, potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia zpostępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają pełnomocnika
doreprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowyw sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
zgodnie zart. 23 ust. 2 ustawy Pzp. w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem. Wszelkakorespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Wykonawca będący
pełnomocnikiemWykonawców występujących wspólnie składających ofertę za pośrednictwem platformy
wypełnia dane naplatformie dotyczące pozostałych podmiotów.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie
brakupodstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców,
natomiastspełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
Ciąg dalszy w sekcji III.2.2) Warunki realizacji umowy.
Powinno być:
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8) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne należności – w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22;
Wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ;
9) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
9a) sprawozdanie z badań dla każdego oferowanego typu kotła przeprowadzonych przez jednostkę
akredytowaną, potwierdzającą, że kocioł spełnia żądane przez Zamawiającego parametry.
10) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności,o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zam. posiada oświadczenia lub dokumenty
dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże miejsce przechowywania
przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów (nr postępowania) oraz oświadczy, że posiadane przez
Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są aktualne oraz wskaże bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych,z
których Zamawiający ma pobrać dokumenty.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt 5.5 i 5.6 rozdziału III SIWZ (informacje z Krajowego Rejestru
Karnego) składa wyciąg z innego odpowiedniego rejestru lub, w przypadku braku takiego rejestru w państwie,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny państwa, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.1) rozdziału III SIWZ zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, złożone nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3) Zamawiający wymaga, aby w sytuacji gdy oferta Wykonawcy, który wykazując się spełnieniem warunków
udziału w postępowaniu polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22austawy
Pzp, została uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty wymienione w pkt od 5.4 do 5.8 rozdziału III SIWZ, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wykonawcy występujący wspólnie
1) Wykon. wspólnie ubiegający się o udzielenie nin. zam. ustanawiają pełnomocnika do reprez. ich w
niniejszym postęp. albo reprez. ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zam. publicznego. W takim
przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie
z pełnomocnikiem. Wykonawca będący pełnomocnikiem Wykonawców występujących wspólnie składających
ofertę za pośrednictwem platformy wypełnia dane na platformie dotyczące pozostałych podmiotów.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, badanie braku
podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców, natomiast
spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie.
Ciąg dalszy w sekcji III.2.2) Warunki realizacji umowy.
Numer sekcji: III.1.5
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Zamiast:
Powinno być:
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 3.000 zł, (słownie: trzy tysiące złotych
00/100).
1) Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz. 110 z późn.
zm.);
2) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy
Zamawiającego:
Getin Noble Bank - Nr rachunku: 86 1560 0013 2787 7120 6000 0154
z dopiskiem w tytule płatności
“Wadium w postępowaniu o sygnaturze: 271.2.2.2020”
3) Wadium wnoszone w formie określonej w pkt 2.1).b) – 2.1).e) niniejszego Rozdziału, powinno być złożone w
oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę (np. bank, ubezpieczyciela) oraz dołączone do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą;
4) Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni od upływu terminu
składania ofert;
5) poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą
nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na
pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium;
6) gwarancja lub poręczenie musi zabezpieczać wypłatę wadium w następujących okolicznościach:
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) jeżeli Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie,
c) jeżeli Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
d) jeżeli zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
7) gwarancja lub poręczenie musi być płatna na pierwsze żądanie, bezwarunkowo oraz nieodwołanie.
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie.
Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy znajdują się w art. 147 do
151 ustawy Pzp.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 20/03/2020
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 26/03/2020
Czas lokalny: 10:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


