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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,
pok. 237
Miejscowość: Toruń

Kod pocztowy: 87-100

Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Urząd Marszałkowski Województwa Tel.: +48 566218248
Kujawsko-Pomorskiego, 87-100 Toruń, Plac Teatralny
2, pok. 237
Osoba do kontaktów: Janusz Pawlak
E-mail: j.pawlak@kujawsko-pomorskie.pl

Faks: +48 566218455

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.kujawsko-pomorskie.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
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z
możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów
trakcyjnych) wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego
elektrycznego zespołu trakcyjnego
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
dostawa do pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (dostawa 2 elektrycznych zespołów trakcyjnych z
możliwością wykorzystania prawa opcji dotyczącym zamówienia dodatkowych do 3 elektrycznych zespołów
trakcyjnych) wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 5 lat od daty przekazania każdego
elektrycznego zespołu trakcyjnego zgodnie z SIWZ i jej załącznikami w szczególności specyfikacją techniczną
stanowiącą załącznik nr 3
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
34600000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

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

2/9

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)
WZP-272.3.2013
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_urzmarsz
Dane referencyjne ogłoszenia: 2013-004852 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 010-012483 z dnia: 15/01/2013 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
10/01/2013 (dd/mm/rrrr)

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

3/9

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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów: 1 posiadają uprawnienia wymogów: 1 posiadają uprawnienia
wykonawców, w tym wymogi
do wykonywania określonej
do wykonywania określonej
związane z wpisem do rejestru
działalności lub czynności, jeżeli
działalności lub czynności, jeżeli
zawodowego lub handlowego
ustawy nakładają obowiązek
ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
posiadania takich uprawnień.
2 posiadają niezbędną wiedzę i
2 posiadają niezbędną wiedzę i
doświadczenie do wykonywania
doświadczenie do wykonywania
zamówienia tj. wykonali w okresie
zamówienia tj. wykonali w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
okres prowadzenia działalności jest
jest krótszy – w tym okresie, co
krótszy – w tym okresie, co najmniej
najmniej 2 dostawy obejmujące co dwie dostawy obejmujące łącznie
najmniej dwa elektryczne zespoły
co najmniej trzy elektryczne zespoły
trakcyjne przeznaczone do przewozu trakcyjne przeznaczone do przewozu
co najmniej 200 osób z co najmniej co najmniej 200 osób z co najmniej
200 miejscami do siedzenia dla
200 miejscami do siedzenia dla
pasażerów, o wartości nie mniejszej pasażerów, o wartości nie mniejszej
niż 15.000.000,00 zł brutto każdy
niż 15.000.000,00 zł brutto każdy
zespół trakcyjny, potwierdzone
zespół trakcyjny, potwierdzone
stosownymi dokumentami np. w
stosownymi dokumentami np. w
formie referencji,
formie referencji,
3 nie podlegają wykluczeniu
3 nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie
z postępowania o udzielenie
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zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy zamówienia (art. 24 ust.1 i 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych).
Prawo zamówień publicznych).
Wykonawca może polegać na
Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub
do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych
zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od
podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków. Wykonawca w takiej nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w
do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełniania ww warunków
Ocena spełniania ww warunków
dokonana zostanie zgodnie z
dokonana zostanie zgodnie z
formułą spełnia- nie spełnia, w
formułą spełnia- nie spełnia, w
oparciu o informacje zawarte w
oparciu o informacje zawarte w
dokumentach wyszczególnionych
dokumentach wyszczególnionych
niżej. Z treści załączonych
niżej. Z treści załączonych
dokumentów musi wynikać
dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż ww warunki
jednoznacznie, iż ww warunki
wykonawca spełnił.
wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego
Nie spełnienie chociażby jednego
z ww warunków skutkować będzie z ww warunków skutkować będzie
wykluczeniem Wykonawcy z
wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
postępowania.
W celu potwierdzenia spełnienia
W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu
i braku podstaw do wykluczenia z
i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania oferta musi zawierać postępowania oferta musi zawierać
następujące dokumenty:
następujące dokumenty:
1. oświadczenie Wykonawcy o
1. oświadczenie Wykonawcy o
spełnieniu warunków określonych
spełnieniu warunków określonych
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień
29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych, którego treść zawarto w publicznych, którego treść zawarto w
załączniku nr 1A do SIWZ,
załączniku nr 1A do SIWZ,
2. oświadczenie Wykonawcy o braku 2. oświadczenie Wykonawcy o braku
podstaw do wykluczenia z powodu podstaw do wykluczenia z powodu
niespełnienia warunków o których
niespełnienia warunków o których
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, którego
zamówień publicznych, którego
treść zawarto w załączniku nr 1B do treść zawarto w załączniku nr 1B do
SIWZ,
SIWZ,
3. aktualny odpis z właściwego
3. aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w
wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24
wykluczenia w oparciu o art. 24
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie ust.1 pkt 2 ustawy, wystawione nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
upływem terminu składania ofert,
a w stosunku do osób fizycznych
a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy (w stosunku do osób 1 pkt 2 ustawy (w stosunku do osób
fizycznych treść oświadczenia, o
fizycznych treść oświadczenia, o
którym mowa w niniejszym punkcie którym mowa w niniejszym punkcie
wyczerpuje złożenie oświadczenia, o wyczerpuje złożenie oświadczenia, o
którym mowa w pkt 2).
którym mowa w pkt 2).
4. aktualne zaświadczenie
4. aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego oraz właściwego
skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że
potwierdzające odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek
podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne i
na ubezpieczenie zdrowotne i
społeczne, lub zaświadczeń, że
społeczne, lub zaświadczeń, że
uzyskał przewidziane prawem
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
terminu składania ofert,
5. aktualną informację z Krajowego 5. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niżustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
składania ofert,
6. aktualną informację z Krajowego 6. aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niżustawy, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
składania ofert,
7. wykaz wykonanych dostaw, a w 7. wykaz wykonanych dostaw, a w
przypadku świadczeń okresowych przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych, lub ciągłych również wykonywanych,
o których mowa wyżej wykonanych o których mowa wyżej wykonanych
w okresie ostatnich trzech lat
w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
przed upływem terminu składania
ofert a jeżeli okres prowadzenia
ofert a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy — w tym
działalności jest krótszy — w tym
okresie, z podaniem ich wartości,
okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i
przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem
odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że
dokumentu potwierdzającego, że
dostawy te zostały wykonane lub są dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (w przypadku wykonywane należycie (w przypadku
wykazania świadczenia dostaw o
wykazania świadczenia dostaw o
wartości wskazanej w walucie obcej, wartości wskazanej w walucie obcej,
przeliczenie wartości tej dostawy
przeliczenie wartości tej dostawy
nastąpi według średniego kursu NBP nastąpi według średniego kursu NBP
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danej waluty na dzień opublikowania danej waluty na dzień opublikowania
ogłoszenia o wszczęciu niniejszego ogłoszenia o wszczęciu niniejszego
zamówienia),
zamówienia),
8. pisemne zobowiązanie innych
8. pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania mu do
podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy
na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia – jeśli
wykonywaniu zamówienia – jeśli
dotyczy.
dotyczy.
Jeżeli wykonawca, wykazując
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega
na zasobach innych podmiotów
na zasobach innych podmiotów
na zasadach określonych w art.
na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te
będą brały udział w realizacji części będą brały udział w realizacji części
zamówienia, zamawiający żąda
zamówienia, zamawiający żąda
od wykonawcy przedstawienia w
od wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt od dokumentów wymienionych w pkt od
2 do 6.
2 do 6.
UWAGA:
UWAGA:
Jeżeli w przypadku Wykonawcy
Jeżeli w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art.
osoby, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają
24 ust. 1 pkt 5—8 ustawy, mają
miejsce zamieszkania poza
miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5— określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5—
8 ustawy, wystawione nie wcześniej 8 ustawy, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem
niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, z tym
terminu składania ofert, z tym
że w przypadku gdy w miejscu
że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń— zastępuje się takich zaświadczeń— zastępuje
się je dokumentem zawierającym
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
zamieszkania tych osób.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
zamiast dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale w 3, 4 mowa w niniejszym rozdziale w 3, 4
i 6 składa dokument lub dokumenty, i 6 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
potwierdzające odpowiednio, że:
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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;
— dokumenty, o których mowa w
lit. a i c powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— dokumenty, o których mowa w
lit. b powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale
w pkt 5, składa zaświadczenie
właściwego organu sadowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4—8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się ww. dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymagania w zakresie terminów
wydania tych dokumentów stosuje
się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwróci się do
właściwych organów odpowiednio

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;
— dokumenty, o których mowa w
lit. a i c powinny być wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
— dokumenty, o których mowa w
lit. b powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w niniejszym rozdziale
w pkt 5, składa zaświadczenie
właściwego organu sadowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4—8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje
się ww. dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wymagania w zakresie terminów
wydania tych dokumentów stosuje
się odpowiednio.
W przypadku wątpliwości co do
treści dokumentu złożonego przez
wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamawiający może zwróci się do
właściwych organów odpowiednio
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miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
z wnioskiem o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
22.2.2013 - 09:30
IV.3.4)Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Powinno być:
27.2.2013 - 09:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Powinno być:

Zamiast:

Data: 22.2.2013 - 09:30
Data: 27.2.2013 - 09:30
Miejscowość:
Miejscowość:
Urząd Marszałkowski Województwa Urząd Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny
2, 87-100 Toruń, Pok. 237.
2, 87-100 Toruń, Pok. 237.
Osoby upoważnione do obecności Osoby upoważnione do obecności
podczas otwarcia ofert: tak
podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach
Dodatkowe informacje o osobach
upoważnionych i procedurze
upoważnionych i procedurze
otwarcia: Członkowie komisji
otwarcia: Członkowie komisji
przetargowej.
przetargowej.
Otwarcie ofert jest jawne i publiczne. Otwarcie ofert jest jawne i publiczne.

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

Powinno być:

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:
01/02/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-016782
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