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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:385523-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Ochrona środowiska
2018/S 169-385523

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 121-275756)

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
ul. Prawdziwka 2
Warszawa
02-973
Polska
Osoba do kontaktów: Maciej Jabłoński
Tel.:  +48 227542610
E-mail: m.jablonski@obpan.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ogrod-powsin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi środowiska naturalnego – restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum nigrum – Projekt FlorIntegral –
zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory
Numer referencyjny: 2/ZP/2018FL

II.1.2) Główny kod CPV
90720000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są „Usługi środowiska naturalnego – restytucja gatunku ciemiężyca czarna Veratrum
nigrum w ramach projektu „FlorIntegral – zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych
i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowane ze środków Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (nr umowy POIS.02.04.00-00-0006/17). Zamówienie udzielane
jest w częściach, niniejsza część Zamówienia jest o wartości poniżej 144 000,00 EURO.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:275756-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:m.jablonski@obpan.pl
www.ogrod-powsin.pl


Dz.U./S S169
04/09/2018
385523-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 2 / 7

04/09/2018 S169
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 7

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 121-275756

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego – Wykaz i krótki opis warunków:
Zamiast:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z dnia z dnia
29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej "ustawa Pzp”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1, i 8 ustawy Pzp.
Wraz z ofertą wykonawca składa: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie
została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji; Dowód wniesienia wadium; Informacja w zakresie kryteriów
oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
3. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 10 do SIWZ;
4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
5. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
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dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
Powinno być:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy z dnia z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę stosownie do treści art. 24 ust. 5 pkt 1, i 8 ustawy Pzp.
Wraz z ofertą wykonawca składa: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – Jednolity Europejski
Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej; Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli oferta nie
została podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji; Dowód wniesienia wadium; Informacja w zakresie kryteriów
oceny ofert „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia”.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,do
złożenia, w terminie wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług
stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ;
3. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp,wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe – Wykaz i
krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
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1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w ramach jednej lub kilku umów, co najmniej:
1) jedno działanie ochronne dla siedliska grądowego obejmujące poprawę stanu siedliska i ocenę jego stanu..
Jako działanie ochronne dla siedliska grądowego należy rozumieć czynności mieszczące się, co do zakresu
i sposobu wykonania, w zaleceniach metodycznych opisanych w dokumencie „Poradniki Ochrony Siedlisk
i Gatunków NATURA 2000, Tom 5 – Lasy i bory” - rozdział 9160 Grąd subatlantycki, rozdział 9170 Grąd
środkowoeuropejski i subkontynentalny. Jako ocenę stanu siedliska rozumie się czynności zgodne z metodyką
opisaną w rozdziale pt. „ 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny” podręcznika: „Monitoring siedlisk
przyrodniczych Przewodnik metodyczny cz. IV, opracowanie zbiorowe pod redakcją Wojciecha Mroza Biblioteka
Monitoringu Środowiska Warszawa 2015” .
2) jedno działanie w zakresie czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej,
lub odpowiadającą takiemu działaniu, co do zakresu i metod, pracę badawczą, obejmujące zarówno etap ex situ
jak i wsiedlenie wyprowadzonych w warunkach ex situ okazów roślin chronionych na siedliska przyrodnicze.
Jako działanie w zakresie czynnej ochrony dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny naczyniowej
należy rozumieć pełny zakres czynności zapoczątkowany zbiorem nasion w terenie przedmiotowej ochrony,
poprzez wyhodowanie z tych nasion roślin potomnych w kontrolowanych warunkach, po wsiedlenie potomnych
roślin dla wzmocnienia macierzystej populacji.
Jako pracę badawczą należy rozumieć: realizację badań podstawowych, badań stosowanych, prac badawczo-
rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 30.4.2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.
87), która w części diagnostycznej obejmowała zakres informacji odpowiadający opracowaniom wykonywanym
dla potrzeb monitoringu przyrody w ramach państwowego monitoringu środowiska.
2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia osobami:
1) co najmniej jedną osobą, posiadającą praktyczne doświadczenie - tj. osobą, która w okresie ostatnich
5 lat należycie wykonała co najmniej jeden zbiór nasion dowolnego dziko rosnącego gatunku rośliny do
banku nasion, w sposób zgodny z metodyką opisaną w podręczniku ENSCONET (European Nature Seed
Conservation Network) dostępnym pod linkiem: http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf), z
zastrzeżeniem, że doświadczenie to obejmuje co najmniej: planowanie zbioru, tworzenie próby, technikę zbioru,
rozpoznanie i dokumentację roślin, oraz postępowanie z kolekcją po zbiorze.
2) osobą, która będzie kierownikiem realizacji zadania nr 1 i nr 2, oraz posiada wykształcenie, co najmniej
magisterskie lub równoważne w zakresie nauk przyrodniczych lub biologicznych o specjalizacji botanicznej,
środowiskowej lub ogólnej, lub wykształcenie w zakresie nauk ogrodniczych, lub wykształcenie w zakresie nauk
leśnych.
3) osobą będącą autorem lub współautorem inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych, przeprowadzonej w ramach
pracy badawczej. Definicję pracy badawczej zawarto w pkt 1.2)
4) osobą będącą autorem lub współautorem oceny stanu populacji zagrożonego lub chronionego gatunku
rośliny naczyniowej przeprowadzonej w ramach pracy badawczej lub działania ochronnego. Definicję pracy
badawczej i działania ochronnego zawarto w pkt 1.2)
Warunki określone w pkt od 2.1) do 2.4) może spełniać jedna osoba lub kilka osób łącznie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Cd. z III 1.3)
3. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia zapleczem technicznym
niezbędnym do wyprowadzenia roślin ciemiężycy czarnej z nasion, dalszego namnażania w warunkach ex
situ jak i adaptacji młodych roślin w kontrolowanych warunkach do warunków zewnętrznych. Oznacza to, że
dysponuje on lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia, co najmniej:

http://ensconet.maich.gr/PDF/Collecting_protocol_Polish.pdf
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1) wydzielonym pomieszczeniem lub wydzielonym terenem do prowadzenia czynności związanych z
przygotowaniem do rozmnażania roślin z nasion pozyskanych z warunków naturalnych, zapewniającym
zachowanie integralności materiału roślinnego, tj. uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innego niż
przedmiotowy gatunek oraz uniemożliwiającym ryzyko wprowadzenia innych niż typowane do restytucji okazów
przedmiotowego gatunku; ponadto wydzielone pomieszczenie lub wydzielony teren powinien spełniać warunki
umożliwiające umieszczenie pozyskanych nasion przedmiotowego gatunku w odpowiednich pojemnikach
wypełnionych podłożem o właściwościach optymalnych dla wzrostu ciemiężycy czarnej oraz do przygotowania
namnożonych roślin do wprowadzenia na stanowiska naturalne. Parametry pojemników oraz parametry podłoża
powinny być opisane we wstępnym raporcie merytorycznym, o którym mowa w pkt. II Załącznika nr 1 do SIWZ,
2) wydzielonym terenem z rozsadnikami lub inspektami, które będą posiadały stały dostęp wody dla
zapewnienia optymalnych warunków wzrostu i aklimatyzacji dla uprawianych roślin przedmiotowego gatunku
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstawy wykluczenia, to jest takich samych dokumentów jak wymagane dla
wykonawcy.
Powinno być:
1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje, w ramach jednej lub kilku umów, co
najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN obejmującą swoim zakresem poprawę stanu
siedliska przyrodniczego i jego ocenę lub poprawę stanu dowolnego, prawnie chronionego gatunku rośliny i
jego ocenę,
2. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia co najmniej jednym ekspertem
botanikiem. Pod pojęciem „ekspert botanik” Zamawiający rozumie osobę posiadającą co najmniej tytuł
zawodowy magistra w dziedzinie nauk przyrodniczych, biologicznych lub ogrodniczych. Dopuszcza się
równoważny tytuł zawodowy do magistra, uzyskany w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
potwierdzających brak podstawy wykluczenia, to jest takich samych dokumentów jak wymagane dla
wykonawcy.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
Cd. do III.2.2)
a.siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, a przez siłę wyższą
strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty
prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych,
samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie
przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia,
b.zmian wynikających z przepisów prawa,
c.wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy
Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą terminu realizacji.
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3. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku:
a.sporządzenia protokołu konieczności na wykonanie prac dodatkowych, wykonanie których stało się niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
b.wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,
c.wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie
d.działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron,
e.wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z umową, przez okres nie krótszy niż jeden miesiąc potwierdzonych, pod rygorem nieważności w
formie pisemnej, przez Zamawiającego,
4. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn, o
których mowa w ust 3.
Powinno być:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy
Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej,które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.
Cd. do III.2.2)
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w formie
aneksu do umowy w przypadku:
a. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej w Umowie i dokumentacji SIWZ;
b. siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i SIWZ, a przez siłę wyższą
strony rozumieją klęski żywiołowe (w tym: m.in. suszę, powódź, i inne zjawiska naturalne jak niespotykane w
klimacie w miejscu realizacji Umowy: obniżone lub zwiększone temperatury powietrza, zdecydowana zmiana
poziomu wód rzecznych i gruntowych), stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty
prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub zaniechania działania organów państwowych,
samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia;
c. zmian wynikających z przepisów prawa, w tym zmiana instytucji, organizacji, podmiotu prawnego
odpowiedzialnych za gospodarowanie na terenie, na którym występują stanowiska populacji objętych
przedmiotem Umowy;
d. wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności, w szczególności takich jak nadmierna aktywność zwierząt roślinożernych, zmiana składu
chemicznego wody na skutek stosowania pestycydów, sztucznych nawozów, czy też zanieczyszczenia gleby i
wody;
e. wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie wynikających z winy
Wykonawcy;
f. działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy
którejkolwiek ze stron, jak rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej (turystyki), czy też nadmierne
użytkowanie (wydeptanie) terenów wzdłuż linii brzegowej w miejscu realizacji Umow, co może skutkować
zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy lub zmianą harmonogramu płatności a także wynagrodzenia.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn
wskazanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia może polegać na ograniczeniu wynagrodzenia w przypadku
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy lub wzrostem wynagrodzenia w przypadku zwiększenia zakresu
przedmiotu umowy.
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Numer sekcji: II.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów
Zamiast:
Data: 30/06/2020
Powinno być:
Data: 14/09/2020
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/09/2018
Czas lokalny: 14:15
Powinno być:
Data: 20/09/2018
Czas lokalny: 14:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


