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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:  Związek Komunalny Gmin "Czyste
Miasto, Czysta Gmina"

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Pl. Św. Józefa 5

Miejscowość:  Kalisz Kod pocztowy:  62-800 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych "Orli Staw", Orli Staw 2, 62-834 Ceków

Tel.: +48 627635650

Osoba do kontaktów:  Aneta Garwol/Beata Wiktorowska

E-mail:  przetargi@orlistaw.pl Faks:  +48 627635651

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.czystemiasto.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 fabrycznie nowego czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych „Orli Staw””

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego – rok produkcji 2016, czterokołowego wózka
widłowego z napędem LPG (zwanego dalej „Wózkiem”) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
„Orli Staw” z siedzibą Orli Staw 2, 62-834 Ceków, który stanowi własność Zamawiającego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części II SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 42415110  
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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)
UA.271.1.7.2016

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_czystemiasto
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-049495   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 077-136325  z dnia:  20/04/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
15/04/2016  (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:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy wobec
których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania na
podstawie ustawy oraz, którzy
spełniają warunki udziału dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający nie dokonuje
uszczegółowienia tego warunku
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia - w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zamieszczonym w
ogłoszeniu w punkcie III.2.3)
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający nie dokonuje
uszczegółowienia tego warunku

Powinno być:

1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy wobec
których brak jest podstaw do
wykluczenia z postępowania na
podstawie ustawy oraz, którzy
spełniają warunki udziału dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
- Zamawiający nie dokonuje
uszczegółowienia tego warunku
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia - w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego
zgodnie z opisem zamieszczonym w
ogłoszeniu w punkcie III.2.3)
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej
- Zamawiający nie dokonuje
uszczegółowienia tego warunku
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Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w niniejszym postępowaniu
(w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
Wykonawcy mogą złożyć niniejsze
oświadczenie łącznie na jednym
druku w przypadku łącznego
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp albo odrębnie,
jeżeli Wykonawca składający
odrębnie oświadczenie spełnia
samodzielnie wszystkie warunki
udziału w postępowaniu
albo oświadczenie to może zostać
złożone przez ustanowionego
pełnomocnika w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia) –
oświadczenie należy złożyć w
sposób zgodny z jego wzorem –
Załącznikiem nr 2 do IDW- I części
SIWZ.
2.W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy
z tych Wykonawców (np. wspólnicy
spółki cywilnej lub członkowie
konsorcjum) składa i dołącza do
oferty niniejsze oświadczenie albo
oświadczenie to składane i
dołączane jest przez ustanowionego
pełnomocnika w imieniu tych
Wykonawców) – Oświadczenie
należy złożyć w sposób zgodny z
jego wzorem – Załącznikiem nr 3 do
IDW - I części SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wykonawca zobowiązany jest
do przedłożenia wraz z ofertą
oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w niniejszym postępowaniu
(w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
Wykonawcy mogą złożyć niniejsze
oświadczenie łącznie na jednym
druku w przypadku łącznego
spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp albo odrębnie,
jeżeli Wykonawca składający
odrębnie oświadczenie spełnia
samodzielnie wszystkie warunki
udziału w postępowaniu
albo oświadczenie to może zostać
złożone przez ustanowionego
pełnomocnika w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia) –
oświadczenie należy złożyć w
sposób zgodny z jego wzorem –
Załącznikiem nr 2 do IDW- I części
SIWZ.
2.W celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia wykonawcy
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp Wykonawca jest zobowiązany
przedłożyć następujące dokumenty:
1) oświadczenie Wykonawcy o
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania (w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, każdy
z tych Wykonawców (np. wspólnicy
spółki cywilnej lub członkowie
konsorcjum) składa i dołącza do
oferty niniejsze oświadczenie albo
oświadczenie to składane i
dołączane jest przez ustanowionego
pełnomocnika w imieniu tych
Wykonawców) – Oświadczenie
należy złożyć w sposób zgodny z
jego wzorem – Załącznikiem nr 3 do
IDW - I części SIWZ;
2) aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



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

6 / 10

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument składa
każdy z tych Wykonawców);
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu
– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument składa
każdy z tych Wykonawców);
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument
składa każdy z tych Wykonawców),
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert(w
przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o

Pzp, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument składa
każdy z tych Wykonawców);
3) aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu
– wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument składa
każdy z tych Wykonawców);
4) aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu – wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się dwóch
lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia
przedmiotowy dokument
składa każdy z tych Wykonawców),
5) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert(w
przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o
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udzielenie zamówienia przedmiotowy
dokument składa każdy z
tych Wykonawców);
6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert(w
przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia przedmiotowy
dokument składa każdy z
tych Wykonawców);
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia przedmiotowy
dokument składa każdy z
tych Wykonawców).
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
4. Stosownie do treści § 4
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.

udzielenie zamówienia przedmiotowy
dokument składa każdy z
tych Wykonawców);
6) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
9 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert(w
przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia przedmiotowy
dokument składa każdy z
tych Wykonawców);
7) aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się
dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie zamówienia przedmiotowy
dokument składa każdy z
tych Wykonawców).
3. Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu
do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania, dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z
tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
4. Stosownie do treści § 4
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
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w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy, oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 231), jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa
powyżej w:
1) pkt 2.2), 2.3),2.4), 2.6) składa
dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) pkt 2.5) i 2.7) składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8,10 i 11 ustawy Pzp.
5. Stosownie do treści § 4 ust. 2
powołanego powyżej rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, dokumenty,
o których mowa powyżej w pkt.
4.1)a) i c) powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Natomiast dokument, o którym mowa
powyżej w pkt. 4.1)b), powinien być
wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6. Stosownie do treści § 4
ust. 3 powołanego powyżej
rozporządzenia, 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. 5., zastępuje
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się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa
się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
kraju miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem.
Postanowienia pkt. 5. stosuje się
odpowiednio.
7. Ponadto Wykonawca wraz z
ofertą winien złożyć Listę podmiotów
należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (t.j.
Dz. U. z 2015 r., poz.184 z późn.
zm.) albo Informację, o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej, o których mowa w
art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
(w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, każdy z
tych Wykonawców (np. wspólnicy
spółki cywilnej lub członkowie
konsorcjum) składa i dołącza do
oferty odpowiednio Listę albo
Informację lub Lista albo Informacja
jest składana i dołączana przez
ustanowionego
pełnomocnika w imieniu tych
Wykonawców) – Listę podmiotów
albo Informację należy złożyć w
sposób zgodny z Załącznikiem nr 5
do IDW - I części SIWZ.
8. Wykonawcy należący do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów
(t.j Dz. U. z 2015 r., poz. 184
z późn. zm.), składający odrębne
oferty, obowiązani są wykazać, że
istniejące między nimi powiązania
nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy
Wykonawcami w niniejszym
postępowaniu.
Ocena spełniania przedstawionych
powyżej warunków zostanie
dokonana wg formuły: „spełnia – nie
spełnia”.
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VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.3)

Zamiast:
30/05/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
30/05/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
30/05/2016   Godzina: 10:05
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
03/06/2016   Godzina: 10:05
(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:
10/05/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-059775
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