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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: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: A wykonał w okresie ostatnich

5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na wykonaniu morskiej budowli

hydrotechnicznej1), takiej jak: falochron, pirs lub nabrzeże, każda o wartości nie mniejszej niż 5 000 000 (pięć milionów)

PLN brutto Informacje uzupełniające: 1) morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać

morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 2) Do przeliczenia na PLN

wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej

w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący

w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono,

do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem. B skieruje do realizacji niniejszego

zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące wymagania: 1) 1 (jedną) osobę, która będzie

pełniła funkcję Kierownika Projektu, posiadającą: a) wykształcenie wyższe techniczne; b) co najmniej 5 letnie

doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem jako kierownik projektu/inżynier rezydent/kierownik zespołu inwestora

zastępczego; c) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji (od rozpoczęcia do zakończenia lub przez okres

minimum 12 miesięcy) jako kierownik zespołu/kierownik projektu/inżynier rezydent/ kierownik zespołu inwestora

zastępczego* w ramach zakończonego zadania inwestycyjnego dotyczącego robot budowlanych o wartości co najmniej

5.000.000 (pięć milionów) PLN brutto; * - lub inna równoważna (inaczej nazwana) funkcja kierownicza, w ramach której

dana osoba wykonywała czynności polegające na kompleksowym zarządzaniu projektem, w tym rozpatrywaniu roszczeń
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oraz zarządzała zespołem nadzoru inwestorskiego 2) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w

branży sanitarnej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b) co najmniej 4 letnie

doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika

budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a) (liczone od

daty uzyskania uprawnień) 3) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej,

posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) 4) 1 (jedną) osobę, która będzie

pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży drogowej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane w specjalności

inżynieryjnej drogowej; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie

posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień) Informacje uzupełniające: 1)

Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez jedną osobę 2) Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w

dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych

niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do ww.

przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem; 3) Uprawnienia budowlane w rozumieniu

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127); 4)

Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz

zagraniczne kwalifikacje uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacjach zawodowych nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r.,

poz. 220); 5) W przypadku, gdy któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera

budownictwa, uprawniające ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie

członkowskim UE (poza Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie

usługi w zakresie swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst

jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 6) Przez minimalne

doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata

czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu. W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub podmiotów trzecich, o których mowa

w pkt V.4 SIWZ), warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione jeżeli: a) jeden z Wykonawców ubiegających się

o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane doświadczenie, o którym mowa w pkt A b) łącznie Wykonawcy

wykażą, że dysponują wymaganym personelem, o którym mowa w pkt B.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: A Wykonał w

okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie dwie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na

wykonaniu (budowie lub przebudowie3)) morskiej budowli hydrotechnicznej1), takiej jak: falochron, pirs, nabrzeże lub

umocnienie brzegu. Wartość każdej z robót budowlanych, w ramach których była pełniona usługa nadzoru
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inwestorskiego powinna być nie niższa niż 5 000 000 (pięć milionów) PLN brutto. Informacje uzupełniające: 1)

morska budowla hydrotechniczna w rozumieniu §2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z

dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać morskie budowle

hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1998r., Nr 101, poz. 645 ze zm.) 2) Do przeliczenia na PLN wartości

wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w

walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski

obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu

kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem 3) Budowa lub

przebudowa - w rozumieniu przepisów ustawy z 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1333 ze zm.)

B. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające następujące

wymagania: B. Skieruje do realizacji niniejszego zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, spełniające

następujące wymagania: 1) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu, posiadającą: a) co

najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu zespołem jako kierownik projektu/inżynier

rezydent/kierownik zespołu inwestora zastępczego*; b) doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji**

jako kierownik zespołu/kierownik projektu/inżynier rezydent/ kierownik zespołu inwestora zastępczego* w ramach

zakończonego zadania inwestycyjnego dotyczącego robot budowlanych o wartości co najmniej 5.000.000 (pięć

milionów) PLN brutto * - lub inna równoważna (inaczej nazwana) funkcja kierownicza, w ramach której dana osoba

wykonywała czynności polegające na kompleksowym zarządzaniu projektem (zadaniem inwestycyjnym), w tym

rozpatrywaniu roszczeń oraz zarządzała zespołem nadzoru inwestorskiego ** - funkcja powinna być pełniona przez

cały okres realizacji zadania inwestycyjnego. 2) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w

branży sanitarnej, posiadającą: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (wykonywania

nadzoru inwestorskiego) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru

inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień);

3) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej, posiadającą: a)

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (wykonywania nadzoru inwestorskiego) w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) co najmniej 4 letnie

doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku

kierownika budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a)

(liczone od daty uzyskania uprawnień) 4) 1 (jedną) osobę, która będzie pełniła funkcję Inspektora Nadzoru w branży

drogowej, posiadającą: a)uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (wykonywania nadzoru

inwestorskiego) w specjalności inżynieryjnej drogowej; b) co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy / inspektora nadzoru

inwestorskiego w zakresie posiadanych uprawnień, o których mowa w lit. a) (liczone od daty uzyskania uprawnień).

Informacje uzupełniające: 1) Zamawiający nie dopuszcza łączenia ww. funkcji przez jedną osobę 2) Do przeliczenia

na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w

postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez

Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs

przed tym dniem. 3) Uprawnienia budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
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rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie(t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1333, 2127); 4) Zamawiający akceptuje uprawnienia

budowlane zdobyte na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących oraz zagraniczne kwalifikacje uznane w

zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacjach zawodowych

nabytych w państwach członkowskich w Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 220); 5) W przypadku, gdy

któraś z osób wskazanych przez Wykonawcę posiada kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa, uprawniające

ją do prowadzenia, zgodnie z prawem działalności w zakresie tego zawodu w państwie członkowskim UE (poza

Polską), uznaje się, że osoba ta może wykonywać na terytorium RP tymczasowo i okazjonalnie usługi w zakresie

swego zawodu, po dopełnieniu formalności, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z

2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.); 6) Przez minimalne

doświadczenie zawodowe dla stanowisk, dla których wymagane są uprawnienia budowlane rozumie się pełne lata

czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym

postępowaniu W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (lub podmiotów

trzecich, o których mowa w pkt V.4 SIWZ), warunki, o których mowa powyżej zostaną spełnione jeżeli: a) jeden z

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane doświadczenie, o którym

mowa w pkt A; b) łącznie Wykonawcy wykażą, że dysponują wymaganym personelem, o którym mowa w pkt B.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: A.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; B. zaświadczenie właściwego naczelnika

urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; C. zaświadczenie właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), że Wykonawca nie zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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. 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A-C powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione

w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie

zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
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porozumienie z właściwym organem 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, 2) nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) powyżej, powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w

pkt 1 ppkt 1) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce

zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 powyżej stosuje się.

W ogłoszeniu powinno być: A.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; B. zaświadczenie właściwego naczelnika

urzędu skarbowego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, 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; C. zaświadczenie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego (art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp), że

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym

organem 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. D. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) (Załącznik nr 7a do SIWZ). E. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, składa oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ). 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A-C

powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 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
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właściwego organu, 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa

w pkt 1 ppkt 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 1) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o

których mowa w pkt 1 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2 powyżej stosuje się. 4.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt A

- D powyżej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:

28.01.2021, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 04.02.2021, godzina: 10:00,
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