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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: 3.3.W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli: 3.3.1. Wykaże, że wykonał, w

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie -min 1

usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającej na budowie, przebudowie,

rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000

m3/d. UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się

Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia 3.3.2. zamawiający wymaga żeby wykonawca skierował do realizacji zamówienia

minimum jedną osobę w każdej z niżej wymienionych w pkt od a) do h) specjalności posiadającą uprawnienia/kwalifikacje: a). Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację w tym rozruch

technologiczny oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. b).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika

budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej metodą wykopową i

bezwykopową o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł c). Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający

następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-

budowlanych lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację

oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. d). Inspektor nadzoru

w specjalności elektrycznej i AKPiA – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji

obejmującej budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA

podczas modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót na co najmniej 1 000 000,00 zł brutto e) Inspektora

nadzoru w specjalności drogowej – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub remont drogi podczas remontu lub przebudowy drogi o

wartości robót na co najmniej 300 000,00 zł brutto. f) Specjalistę ds. Technologicznych (technolog oczyszczalni ścieków) – posiadający

następujące kwalifikacje: • wykształcenie wyższe techniczne, • #doświadczenie zawodowe jako technolog robót z zakresu gospodarki wodno –

ściekowej w tym doświadczenie w zakresie prac związanych z technologią oczyszczalnia ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu lub

nadzorowaniu co najmniej dwoma rozruchami mechaniczno-biologicznymi oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 2200 m3/d (w

tym jedna w technologii membranowej MBR). g) Ekspert ds. rozliczeń: • Kwalifikacje i wykształcenie: wykształcenie wyższe lub średnie

techniczne lub ekonomiczne. • Doświadczenie zawodowe: min. 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, w tym minimum dwóch

projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. h) Radca Prawny: • Doświadczenie zawodowe: min. 3-letnie

doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze zamówień publicznych, prawidłowości realizacji umów zawierających zewnętrzne źródła

finansowania. UWAGA: * Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone

szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). UWAGA: # Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od daty uzyskania

stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie zatrudnienia,

wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to, że

doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub

prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie

praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez

wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. UWAGA: Zamawiający dopuszcza, możliwość skierowania do realizacji zamówienia osób

posiadającego max. dwa rodzaje wymaganych uprawnień/kwalifikacji. 4. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczeń o braku

podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzory wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ).

W ogłoszeniu powinno być: 3.3.W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli: 3.3.1. Wykaże, że

wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

-min 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotą budowlaną polegającej na budowie, przebudowie,

rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000

m3/d. UWAGA: Mając na uwadze art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmiotów

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach

innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy warunek, o którym mowa wyżej musi zostać spełniony w całości przez

Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się

Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia 3.3.2. zamawiający wymaga żeby wykonawca skierował do realizacji zamówienia

minimum jedną osobę w każdej z niżej wymienionych w pkt od a) do h) specjalności posiadającą uprawnienia/kwalifikacje: a). Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego (Koordynator Zespołu) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację w tym rozruch

technologiczny oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. b).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i

kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika

budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej metodą wykopową i

bezwykopową o wartości robót co najmniej 1 000 000,00 zł c). Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadający

następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-

budowlanych lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację

oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 5 000 000,00 zł brutto lub o przepustowości co najmniej 1000 m3/d. d). Inspektor nadzoru

w specjalności elektrycznej i AKPiA – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami

ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji

obejmującej budowę sieci kabli zewnętrznych, instalacji technologicznych wewnętrznych lub zewnętrznych, automatyki i układów AKPiA

podczas modernizacji, rozbudowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków o wartości robót na co najmniej 1 000 000,00 zł brutto e) Inspektora

nadzoru w specjalności drogowej – posiadający następujące kwalifikacje: • *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez

ograniczeń w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, • #doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę lub remont drogi podczas remontu lub przebudowy drogi o

wartości robót na co najmniej 300 000,00 zł brutto. f) Specjalistę ds. Technologicznych (technolog oczyszczalni ścieków) – posiadający

następujące kwalifikacje: • wykształcenie wyższe techniczne, • #doświadczenie zawodowe jako technolog robót z zakresu gospodarki wodno –

ściekowej w tym doświadczenie w zakresie prac związanych z technologią oczyszczalnia ścieków, w tym doświadczenie w kierowaniu lub

nadzorowaniu co najmniej dwoma rozruchami mechaniczno-biologicznymi oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 1000 m3/d (w

tym jedna w technologii membranowej MBR). g) Ekspert ds. rozliczeń: • Kwalifikacje i wykształcenie: wykształcenie wyższe lub średnie

techniczne lub ekonomiczne. • Doświadczenie zawodowe: min. 5-letnie doświadczenie w rozliczaniu inwestycji, w tym minimum dwóch

projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych. h) Radca Prawny: • Doświadczenie zawodowe: min. 3-letnie

doświadczenie w zakresie doradztwa w obszarze zamówień publicznych, prawidłowości realizacji umów zawierających zewnętrzne źródła

finansowania. UWAGA: * Osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą posiadać wymagane uprawnienia, określone

szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się

równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z

uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018 r., poz.2272 z późn.zm.). UWAGA: # Przez doświadczenie zawodowe (liczone jest w okresie od

daty uzyskania stosownych uprawnień do daty składania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 1265 z późn. zm.), należy rozumieć doświadczenie zawodowe uzyskane w trakcie

zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, lub prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy. Oznacza to,

że doświadczenie zawodowe uzyskuje się m. in. poprzez lata pracy zarobkowej w trakcie zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub

prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej co najmniej 6 miesięcy. Warunek doświadczenia zawodowego zawiera także doświadczenie

praktyczne tj. wymóg nabycia, w trakcie tego doświadczenia zawodowego, określonych umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez
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wykonywanie zadań o określonym stopniu złożoności. UWAGA: Zamawiający dopuszcza, możliwość skierowania do realizacji zamówienia osób

posiadającego max. dwa rodzaje wymaganych uprawnień/kwalifikacji. 4. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia.

Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczeń o braku

podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzory wg załącznika nr 3 i 4 do SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 15 000,00 zł Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca

się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

tj. do dnia 17.01.2019r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje

data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do Urzędu

Miejskiego Orzesze ORZESZE pok. nr 19 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Z treści gwarancji/poręczenia winno

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Oferta wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady

jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 15 000,00 zł Wadium

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach

ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca

się przelewem na rachunek bankowy nr 10 8454 1040 2002 0030 5990 0007 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert

tj. do dnia 22.01.2019r. do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje

data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć do Urzędu

Miejskiego Orzesze ORZESZE pok. nr 19 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Z treści gwarancji/poręczenia winno

wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do

wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Oferta wykonawcy, który nie

wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady

jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-17, godzina: 09:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-01-22, godzina: 09:00,
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