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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:330675-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Żary: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania
2020/S 134-330675

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 115-279545)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Domańskiego 2
Miejscowość: Żary
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 68-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mieczysław Tomków
E-mail: przetargi@105szpital.pl 
Tel.:  +48 684707874
Faks:  +48 684141036
Adresy internetowe:
Główny adres: www.105szpital.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie specjalistycznego sprzątania obiektów szpitalnych Zamawiającego, 
współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentami, utrzymania w czystości terenów 
ze...
Numer referencyjny: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020

II.1.2) Główny kod CPV
90900000 Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest: świadczenie usług sprzątania, mycia i dezynfekcji 
powierzchni w obiektach szpitalnych, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad 
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pacjentem, utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, transportu wewnątrzszpitalnego, selektywnego 
zbierania i transportu wewnętrznego odpadów medycznych, prowadzenie depozytu rzeczy chorych i 
gospodarowanie bielizną szpitalną, ciągłego utrzymania w czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców oraz 
usług całodziennego żywienia pacjentów w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym 
Publicznym ZOZ w Żarach.
Liczba zadań 3:
1) zadanie nr 1;
2) zadanie nr 2;
3) zadanie nr 3.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/07/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 115-279545

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
Powinno być:
Cena jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 2
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
Powinno być:
Cena jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
Numer sekcji: II.2.5
Część nr: 3
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia
Powinno być:
Cena jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia.
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub 
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech 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 
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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 wykonane lub są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje 
lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje należycie:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) dla zadania nr 1: 1 usługę kompleksowego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości obiektów 
szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem 
(czynności pomocnicze przy pacjentach), utrzymania w czystości terenów zewnętrznych, ciągłego utrzymania 
w czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców, usługę transportu wewnątrzszpitalnego, usługa powinna 
spełniać następujące warunki:
— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 3 500 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 15 000,00 m2 powierzchni wewnętrznej posiadających w swoich strukturach 
oddziały szpitalne, sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
— w obiekcie szpitalnym, świadczącym 24 godzinną opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek minimum 250;
b) dla zadania nr 2: 1 usługę w zakresie utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, ciągłego utrzymania w 
czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców, usługa powinna spełniać następujące warunki:
— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 200 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 50 000,00 m2 powierzchni zewnętrznej;
c) dla zadania nr 3: 1 usługę całodziennego żywienia pacjentów, która powinna spełniać następujące warunki:
— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 1 500 000,00 PLN w skali roku,
— przygotowanie, dostarczenie i dystrybucja całodziennego wyżywienia dla minimum 200 osób na bazie kuchni 
Wykonawcy,
— posiadanie kuchni z wdrożonym system HACCP lub innym równoważnym systemem, oraz na wypadek 
awarii kuchni głównej – kuchni rezerwowej.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży wykaz wykonanych lub 
wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech 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 wykonane lub są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych, referencje 
lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał lub wykonuje należycie:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
a) dla zadania nr 1: 1 usługę kompleksowego sprzątania i całodobowego utrzymania czystości obiektów 
szpitalnych Zamawiającego, współdziałania z personelem medycznym w zakresie opieki nad pacjentem 
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(czynności pomocnicze przy pacjentach), usługę transportu wewnątrzszpitalnego, usługa powinna spełniać 
następujące warunki:
— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 3 500 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 15 000,00 m2 powierzchni wewnętrznej posiadających w swoich strukturach 
oddziały szpitalne, sale operacyjne, szpitalny oddział ratunkowy, oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
— w obiekcie szpitalnym, świadczącym 24 godzinną opiekę nad pacjentem, o ilości łóżek minimum 200;
b) dla zadania nr 2: 1 usługę w zakresie utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych, ciągłego utrzymania w 
czystości i gotowości lądowiska dla śmigłowców, usługa powinna spełniać następujące warunki:
— świadczenie usługi przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi minimum 200 000,00 PLN w skali roku,

— wykonywanej na minimum 50 000,00 m2 powierzchni zewnętrznej;
c) dla zadania nr 3: 1 usługę całodziennego żywienia pacjentów, która powinna spełniać następujące warunki:
— świadczenie usługi przez co najmniej 6 miesięcy, o wartości usługi minimum 700 000,00 PLN w skali roku,
— przygotowanie, dostarczenie i dystrybucja całodziennego wyżywienia dla minimum 150 osób na bazie kuchni 
Wykonawcy,
— posiadanie kuchni z wdrożonym system HACCP lub innym równoważnym systemem.
W tym celu wymaga się złożenia od Wykonawcy:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
w okresie ostatnich 3 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;
b) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu 
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Numer sekcji: III.2.3
Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
Brak informacji.
Powinno być:
Zamawiający wymaga zatrudnienia personelu na podstawie art. 29 ust. 3a.
Numer sekcji: III.2.2
Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
Brak informacji.
Powinno być:
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 Pzp w SIWZ przewidział możliwość zmian do zawartej umowy w 
postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki prowadzenia zmian.
Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6. Pzp do 
50 % wartości zamówienia podstawowego osobno w odniesieniu do każdego zadania.
Numer sekcji: IV.2.7
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Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
Powinno być:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. Otwarcia ofert dokona komisja 
powołana zarządzeniem wewnętrznym komendanta szpitala. Skład komisji: Mieczysław Tomków, Danuta 
Popiel, Edyta Krasny, Beata Gaik, Monika Gryczyńska, Marek Frank, Lucyna Chmielewska, Anna Marciniak, 
Łukasz Dunowski.
Numer sekcji: VI.3
Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 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;
4) odpisu 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 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających 
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dokona niepłatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 
porozumienia w prawie spłat tych należności;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia o Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych o których mowa w 
ustawie z dnia 12 sycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm).
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie:
1) dla zadania nr 1 – 143 000,00 PLN;
2) dla zadania nr 2 – 49 000,00 PLN;
3) dla zadania nr 3 – 9 000,00 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer referencyjny nadany sprawie przez 
Zamawiającego, tj.: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2612-20-2020.
Powinno być:
Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie na formularzu 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – zwanego dalej „JEDZ”. Wykonawca, w terminie 3 
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca 
może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, 
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących 
oświadczeń lub dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 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;
4) odpisu 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 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert;
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
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zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w prawie spłat tych należności;
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) oświadczenia o 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 2017 r. poz. 1785 z późn. zm).
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie:
1) dla zadania nr 1 – 143 000,00 PLN;
2) dla zadania nr 2 – 49 000,00 PLN;
3) dla zadania nr 3 – 9 000,00 PLN.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer referencyjny nadany sprawie przez 
Zamawiającego, tj.: 105.KSzWzP SP ZOZ – DZP-2612-20-2020.
Numer sekcji: III.1.2
Część nr: 1, 2, 3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna ten 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż:
a) dla zadania nr 1 – 1 500 000,00 PLN;
b) dla zadania nr 2 – 100 000,00 PLN;
c) dla zadanie nr 3 – 400 000,00 PLN.
W przypadku oferty złożonej na trzy zadania łącznia kwota polisy wynosi 1 500 000,00 PLN.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający uzna ten 
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż:
a) dla zadania nr 1 – 1 500 000,00 PLN;
b) dla zadania nr 2 – 100 000,00 PLN;
c) dla zadanie nr 3 – 400 000,00 PLN.
W tym celu wymaga się złożenia od Wykonawcy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. W przypadku oferty złożonej na trzy 
zadania łącznia kwota polisy wynosi 1 500 000,00 PLN.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
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Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 17/09/2020
Powinno być:
Data: 24/09/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 20/07/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 27/07/2020
Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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