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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:  Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital
Specjalistyczny w Stalowej Woli

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny
w Stalowej Woli, ul. Staszica 4, 37-450 Stalowa Wola

Miejscowość:  Stalowa Wola Kod pocztowy:  37-450 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 158433201

Osoba do kontaktów:  Elżbieta Pamuła tel+48 158433201

E-mail:  zam-publ@szpital-stw.com Faks:  +48 158433397

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital-stw.com

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
dzp
Notatka
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rozbudowa i modernizacja sieci naziemnej w budynkach A, B, B1, C, D, F i G oraz zakup i instalacja sprzętu
do ucyfrowienia Pracowni RTG jako część projektu: Kompleksowa informatyzacja Powiatowego Szpitala
Specjalistycznego w Stalowej Woli jako element Podkarpackiego Systemu Informatyzacji Medycznej - PSIM
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

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

Rozbudowa i modernizacja sieci naziemnej w budynkach A, B, B1, C, D, F i G oraz zakup i instalacja sprzętu do
ucyfrowienia Pracowni RTG w ramach zadań:
Zadanie nr 1 - Rozbudowa i modernizacja sieci naziemnej w budynkach A, B, B1, C, D, F i G
Zadanie nr 2 - Zakup i instalacja sprzętu do ucyfrowienia Pracowni RTG

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45314300  
Dodatkowe przedmioty 33124110  



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

3 / 10

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)
Spr 889 ZP/2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_szpitalstw
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-103112   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 144-240571  z dnia:  28/07/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
24/07/2012  (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.2.1

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.spełniają warunki określone w art.
22, ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku PZP, tj.:
a) posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy
nakładają
obowiązek posiadania takich
uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi
do wykonywania zamówienia lub
przedstawią pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia,

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
I.spełniają warunki określone w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych(Dz. Ustaw z 2010 roku,
Nr 113, poz.759) tj:
1.posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładaja obowiązek ich posiadania
2.posiadają wiedzę i doświadczenie
3.dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia
4.spełniają warunki dotyczące
sytuacji ekonomicznej i finansowej
II.nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art.24
ust. 1, ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych
III.złożą ofertę spełniającą wymogi
SIWZ



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

5 / 10

d) nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24,
ustawy Prawo zamówień publicznych
o
udzielenie zamówienia.
2. złożą ofertę spełniającą wymogi
SIWZ
Sposób oceny spełniania warunków
jest następujący:
Warunek 1a) jest spełniony
jeśli Wykonawca przedstawi
oświadczenie wg Załącznika nr 1 do
SIWZ
Warunek 1b) będzie spełniony jeżeli
Wykonawca:
- złoży oświadczenie wg Załącznika
nr 1 do SIWZ w części dotyczącej
art. 22 ust 1 ustawy Prawo zam.
publicznych
PL Formularz standardowy 02 -
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- dysponuje pracownikami
zdolnymi do wykonania przedmiotu
zamówienia i przedstawi wykaz
pracowników
z informacją dotyczącą uprawnień
budowlanych do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalnościach
odpowiednich do wykonania
zamówienia wg Załącznika nr 3 do
SIWZ oraz przedstawi oświadczenie
o zatrudnianiu tych osób przez
Wykonawcę lub dołączy pisemne
zobowiązania innych podmiotów do
udostępnienia osób zdolnych do
wykonania tego zamówienia.
Wykonawca przedstawi też
oświadczenie o zatrudnianiu
pracowników zdolnych do wykonania
zamówienia lub
dołączy pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia
osób zdolnych do wykonania
przedmiotu
zamówienia:
- przedstawi oświadczenie wg
Załącznika nr 3 do SIWZ o
posiadaniu/ dysponowaniu min
dwoma pracownikami
posiadającymi dyplomy
ukończenia trzystopniowego kursu
kwalifikacyjnego w zakresie:
a) instalacji,

Warunek I pkt 1 będzie spełniony,
jesli Wykonawca złoży:
a) oświadczenie wg załącznika nr 1
do SIWZ w części dotyczącej art. 22
ust. 1 obowiązujacej ustawy Prawo
zam.publicznych (dot. zadania nr1,
nr 2)
Na potwierdzenie Warunku I pkt
2 dołączy dokument sporządzony
wg wzoru jak w Załączniku nr 2 do
SIWZ i dokumenty potwierdzające
- w przypadku Zad. nr 1: że roboty,
o których mowa w tym załączniku
wykonane zostały zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
W Załączniku w/w Wykonawca
winien wykazać wykonanie co
najmniej 3 instalacji Kategorii 6
zawierających po minimum 300
linii transmisyjnych, objętych przez
producenta okablowania programem
25-cio letniej gwarancji systemowej
W przypadku Zadania nr 2
Wykonawca winien wykazać
dostawy systemów radiografii
cyfrowej realizowane na rzecz
szpitali , w tym co najmniej 3
tożsame z przedmiotem zamówienia
dostawy w zakresie urządzeń
medycznych i oprogramowania
medycznego
Warunek I pkt 3 będzie spełniony
jeśli Wykonawca
b)przedstawi wykaz osób z
uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami budowlanymi ,
w specjalności elekrycznej bez
ograniczeń, wg Załącznika nr 3 do
SIWZ -dot. Zadania nr 1
c)przedstawi oświadczenie wg
Załącznika nr 3 o dysponowaniu min.
2 osobami posiadającymi dyplomy
ukończenia trzystopniowego kursu
kwalifikacyjnego w zakresie:istalacji,
pomiarów, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzeń oraz
projektowania okablowania
strukturalnego , zgodnie z
normami międzynarodowymi
oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania- kopie
dyplomów wymagane w przypadku
wyboru oferty , przy podpisaniu
umowy -dot. Zadania nr 1
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b) pomiarów, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzeń oraz
c) projektowania okablowania
strukturalnego zgodnie z
normami międzynarodowymi oraz
procedurami
instalacyjnymi producenta
okablowania- kopie dyplomów
wymagane w przypadku wyboru
oferty, przy
podpisaniu umowy
-jeżeli Wykonawca deklaruje w
ofercie wykorzystanie potencjału
innych podmiotów (referencji,
uprawnień,
doświadczenia lub zdolności
finansowych) do spełniania
warunków określonych w SIWZ,
dołącza do oferty
zakres powierzonych im zadań i inne
związane z tym informacje wg wzoru
- Załącznik 5
- dołączy dokument sporządzony wg
wzoru jak w Załączniku nr 2 do SIWZ
i dokumenty potwierdzające, że
roboty, o których mowa w tym
załączniku wykonane zostały
zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo
ukończone.
W Załączniku w/w Wykonawca
winien udokumentować wykonanie
co najmniej 3 instalacji Kategorii 6
zawierających po minimum 300
linii transmisyjnych, objętych przez
producenta okablowania programem
25-cio letniej gwarancji systemowej
(dot Zadania nr 1) a w przypadku
Zadania nr 2 Wykonawca winien
udokumentować zamówienia
realizowane na rzecz szpitali.
Warunek 1d) będzie spełniony jeżeli
Wykonawca złoży:
-oświadczenie wg wzoru
określonego w Załączniku nr 1 do
SIWZ
-aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeśli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru a w
stosunku do osób
fizycznych – oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych

d) przedstawi oświadczenie o
sposobie dysponowania osobami ,
o których mowa w pkt b),c) i
(jeśli dotyczy) dołączy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia osób zdolnych do
wykonania przedmiotu zamówienia-
dot. Zadania nr 1
e)jeżeli Wykonawca deklaruje w
ofercie wykorzystanie potencjału
innych podmiotów (referencji,
uprawnień,doświadczenia lub
zdolności finansowych) do
spełniania warunków określonych
w SIWZ, dołącza do oferty zakres
powierzonych im zadań i inne
związane z tym informacje wg wzoru
- Załącznik 5 (dot. Zadania nr 1, nr 2)
Warunek I pkt 4 będzie spełniony,
jeżeli Wykonawca dołączy
oświadczenie, że znajduje
się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, czyli oświadczenie
wg wzoru Zał. Nr 1 do SIWZ oraz
przedstawi kopię polisy oc lub innego
dokumentu ubezpieczenia, o których
mowa w pkt III.2.2) na wartość co
najmniej 400 tys PLN na jedno i 400
tys. PLN na wszystkie zdarzenia w
okresie ubezpieczenia
Warunek II będzie spełniony jeżeli
Wykonawca złoży:
-oświadczenie wg wzoru
określonego w Załączniku nr 1 do
SIWZ
-aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeśli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru a w
stosunku do osób
fizycznych – oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych
- kopię aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności bądź wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego
nie wcześniej, niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania
ofert ( w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
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- kopię aktualnego zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności bądź wstrzymanie w
całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego
nie wcześniej, niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania
ofert ( w
przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia składa każdy z
Wykonawców)
- kopię aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału ZUS lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,
potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne,
lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych
płatności bądź wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego
nie wcześniej, niż
trzy miesiące przed upływem terminu
składania ofert ( w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o
udzielenie zamówienia składa każdy
z Wykonawców).
- aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 9
ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli Wykonawca
ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z
zastosowaniem wymagań
określonych w §4 Rozporządzenia

udzielenie zamówienia składa każdy
z Wykonawców)
- kopię aktualnego zaświadczenia
właściwego oddziału ZUS lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego,potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne lub potwierdzenia,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności bądź wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionego
nie wcześniej, niż
trzy miesiące przed upływem terminu
składania ofert ( w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia składa
każdy z Wykonawców).
- aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
- aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy,wystawioną nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z
zastosowaniem wymagań
określonych w §4 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane.
Warunek III będzie spełniony jeśli
oferta złożona przez Wykonawcę
będzie spełniała wymogi specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w
tym będzie zawierała:
w przyp. Zadania nr 1
- oświadczenie, że oferowane
materiały posiadają świadectwa
dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty - Załącznik nr 4 do SIWZ
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Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009
r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
Warunek 1 c) będzie spełniony, jeżeli
Wykonawca dołączy oświadczenie,
że znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia, czyli oświadczenie wg
wzoru Zał. Nr 1 do
SIWZ oraz przedstawi kopię
polisy oc lub innego dokumentu
ubezpieczenia, o których mowa w
pkt III.2.2)
Warunek 2 będzie spełniony jeżeli
oferta złożona przez Wykonawcę
będzie spełniać wymogi specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, w
tym zawierała będzie:
- oświadczenie, że oferowane
materiały posiadają świadectwa
dopuszczenia do stosowania,
certyfikaty -
Załącznik nr 4 do SIWZ
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- certyfikaty producenta oferowanego
okablowania strukturalnego
potwierdzone następującymi
programami i
certyfikatami : Six Sigma(status
Belt), Premium Verification
Program(PVP) oraz ISO 9001,
certyfikaty (w tym
p.poż), atesty zgodne z kryteriami
określonymi w polskich normach,
projekcie technicznym i
szczegółowych
warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót,
- oświadczenie, że w przypadku
wyboru oferty dla wykonanej sieci
informatycznej, zapewniona będzie
25 –
cio letnia gwarancja systemowa
producenta i przedstawiony
będzie Zamawiającemu certyfikat
gwarancyjny
producenta okablowania udzielony
bezpośrednio Zamawiającemu

- certyfikaty producenta oferowanego
okablowania strukturalnego
potwierdzone następującymi
programami i
certyfikatami : Six Sigma(status
Belt), Premium Verification
Program(PVP) oraz ISO 9001,
certyfikaty (w tym
p.poż), atesty zgodne z
kryteriami określonymi w polskich
normach, projekcie technicznym
i szczegółowych warunkach
technicznych wykonania i odbioru
robót,
- oświadczenie, że w przypadku
wyboru oferty dla wykonanej sieci
informatycznej, zapewniona będzie
25 –cio letnia gwarancja systemowa
producenta i przedstawiony
będzie Zamawiającemu certyfikat
gwarancyjny producenta
okablowania udzielony bezpośrednio
Zamawiającemu ( użytkownikowi
końcowemu), który stanowił
będzie 25-cio letnie zobowiązanie
gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametrów
jakościowych i materiałowych
wszystkich elementów i całego
systemu okablowania, przy czym
okres gwarancji liczony będzie od
dnia, w którym podpisany będzie
protokół odbioru wykonanych robót
-kosztorys ofertowy
w przyp. Zad. nr 2
-wypełniony formularz Opisu
przedmiotu zamówienia wg wzoru w
SIWZ
-deklaracje zgodności, certyfikaty
CE, wymagane dla dopuszczenia
do stosowania oferowanego
asortymentu na terenie Polski
-Formularz cenowy wg wzoru w
SIWZ
-opisy, foldery potwierdzające
spełnienie parametrów granicznych,
bezwzględnie wymaganych dla
oferowanego sprzętu
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( użytkownikowi końcowemu), który
stanowił
będzie 25-cio letnie zobowiązanie
gwarancyjne producenta w
zakresie dotrzymania parametrów
jakościowych i
materiałowych wszystkich
elementów i całego systemu
okablowania, przy czym okres
gwarancji liczony będzie
od dnia, w którym podpisany będzie
protokół odbioru wykonanych robót.
I

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

Zamiast:
Szacunkowa wartość bez VAT:
976565,00

Powinno być:

Szacunkowa wartość bez VAT:
Zakres: między 1136299,68 i
1272966,78

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3 Informacje o częściach
zamówienia Część 1 pkt 3)

Zamiast:

Zakres:
między 488 760,00 i 733140,00

Powinno być:

Zakres:
między 489133,12 i 733699,68

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3 Informacje o częściach
zamówienia Część 2 pkt 3)

Zamiast:

Zakres:
między 487805,00 i 731707,00

Powinno być:

Zakres:
między402600,00 i 539267,10

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2

Zamiast:
Wykonawca przedstawia kopię
opłaconej polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że jest on
ubezpieczony z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej

Powinno być:
Wykonawca przedstawia kopię
opłaconej polisy lub innego
dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że jest on
ubezpieczony z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej na wartość
co najmniej 400 tys PLN na jedno i
400 tys. PLN na wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia wraz z
dokumentem potwierdzającym
opłacenie składki, jeśli z treści polisy
to nie wynika

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

Zamiast:
W przypadku udzielenia zamówień
dodatkowych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających łącznie 50%
wartości zamówienia podstawowego
ich realizacja nastąpi na podstawie
art. 67 ust. 1 pkt 5 obowiązującej
ustawy Prawo zamówień publicznych

Powinno być:
W przypadku udzielania
dotychczasowemu Wykonawcy
robót budowlanych zamówień
dodatkowych, nieobjętych
zamówieniem podstawowym i
nieprzekraczających łącznie 50%
wartości realizowanego zamówienia,
niezbędnych do jego prawidłowego
wykonania, ich realizacja nastąpi
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt
5 obowiązującej ustawy Prawo
zamówień publicznych - dot. Zadania
nr 1

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

Zamiast:
Jak w pkt III.2.1 - Warunek 1b)

Powinno być:
Jak w pkt III.2.1- Warunek I pkt 3
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.3 Termin składania wniosków
dotyczących uzyskania dokumentów
lub dostepu do dokumentów

Zamiast:
05/09/2012 Godzina 11:00

Powinno być:
20/09/2012 Godzina 11:00

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:
05/09/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/09/2012   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
05/09/2012   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
20/09/2012   Godzina: 11:30
(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:
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