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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: Powiat Ostródzki z siedzibą w
Ostródzie

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jana III Sobieskiego 5
Miejscowość: Ostróda

Kod pocztowy: 14-100

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 896429861

Osoba do kontaktów: Anna Malisz
E-mail: przetargi@powiat.ostroda.pl

Faks: +48 896429817

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://bip.powiat.ostroda.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:
Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Ostródzkiego, realizowany poprzez uzyskanie
efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji
gwarantujących ich wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie – realizowany w formule partnerstwa publiczno –
prywatnego.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Niniejsze zamówienie dotyczy realizacji przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w
rozumieniu ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z
późn. zm.) – dalej ustawa PPP. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu mowa jest o Zamawiającym lub Wykonawcy,
należy przez to rozumieć odpowiednio Podmiot Publiczny lub Partnera Prywatnego lub kandydata na Partnera
Prywatnego.
Podstawą realizacji przedmiotu zamówienia będzie umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym - dalej umowa
PPP, zawarta pomiędzy Podmiotem Publicznym, tj. Powiatem Ostródzkim oraz Powiatowym Zespołem Opieki
Zdrowotnej w Ostródzie S.A. – dalej PZOZ w Ostródzie S.A. - reprezentowanymi przez Powiat Ostródzki, a
Partnerem Prywatnym, wybranym w postępowaniu prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164) – dalej ustawa Pzp.
Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna (przez Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego)
realizacja przedsięwzięcia pn. Powiatowy Program Rozwoju Infrastruktury Obiektów Powiatu Ostródzkiego,
realizowany poprzez uzyskanie efektywności energetycznej, ekonomicznej i organizacyjnej wraz z
przeprowadzeniem niezbędnych inwestycji gwarantujących ich wieloletnie prawidłowe funkcjonowanie (dalej
PPI Ostróda).
Przedmiotem przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP będzie wykonanie prac termomodernizacyjnych
wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie Ostródzkim, w tym budynków PZOZ w Ostródzie
S.A., realizacja niezbędnych działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów zużycia
energii cieplnej i energii elektrycznej w wybranych budynkach oraz utrzymanie wybranych budynków i
zarządzanie źródłami ciepła, a także budowa nowych źródeł ciepła i/lub energii elektrycznej. Przedsięwzięcie
realizowane w formule PPP zakłada także zarządzanie zintegrowanym systemem żywienia, sprzątania,
zarządzanie wybranymi budynkami użyteczności publicznej Powiatu Ostródzkiego oraz PZOZ w Ostródzie
S.A. Ponadto przedsięwzięcie zakłada również dostosowanie PZOZ w Ostródzie S.A. do potrzeb oddziałów
świadczących usługi medyczne oraz do wymagań obowiązujących przepisów, w szczególności: rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290), przepisów sanitarno - higienicznych, BHP oraz ppoż., m.in.
poprzez rozbudowę budynków szpitalnych o nowe oddziały a także modernizację istniejących budynków
szpitalnych. Przedmiotem przedsięwzięcia będzie także świadczenie przez Partnera Prywatnego określonych
na etapie dialogu konkurencyjnego usług medycznych, dostawa urządzeń medycznych, a także optymalizacja
zarządzania nieruchomościami Powiatu Ostródzkiego.
Szczegółowy opis wstępnych założeń funkcjonalnych planowanego przedsięwzięcia znajduje się w Opisie
Potrzeb i Wymagań – dalej OPW, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu - udostępniony na
stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl.
Założenia dotyczące podziału zadań i obowiązków pomiędzy Partnera Prywatnego a Podmiot Publiczny
zostały przedstawione w OPW. Ostateczny podział zadań i obowiązków, pomiędzy Partnerem Prywatnym a
Podmiotem Publicznym, w związku ze wspólną realizacją przedsięwzięcia, będzie ustalony w trakcie dialogu
konkurencyjnego.
W umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym uregulowany będzie podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami
kontraktu.
Maksymalny okres obowiązywania umowy PPP Podmiot Publiczny szacuje na 20 lat, minimalny na 15 lat.
Ostateczny okres na jaki zostanie zawarta umowa PPP zostanie ustalony po przeprowadzeniu dialogu
konkurencyjnego. Okres obowiązywania umowy PPP liczony jest od momentu zawarcia umowy z Partnerem
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Prywatnym i obejmuje okres projektowania, budowy i eksploatacji powstałej infrastruktury. Okres projektowania i
budowy przewiduje się na 2 lata, licząc od dnia zawarcia umowy PPP .
Wynagrodzeniem Partnera Prywatnego przede wszystkim będzie tzw. opłata za dostępność, wraz z prawem do
czerpania korzyści z elementów wybudowanej infrastruktury i wprowadzonych rozwiązań organizacyjnych, w
zakresie i na warunkach określonych w umowie PPP.
Podmiot Publiczny nie przewiduje nagród dla kandydatów na Partnera Prywatnego, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawią rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, o których mowa w art. 60 c
ust. 1 pkt 2 Ustawy Pzp.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45000000
66000000
71000000
85000000
33000000
50000000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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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)
ZP.272.TI.3.2016
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_FW6Y
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-049761 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 077-135644 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
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. W przypadku, gdy kandydaci
1. W przypadku, gdy kandydaci
Sekcja III.1.3) Forma prawna, jaką na Partnera Prywatnego wspólnie
na Partnera Prywatnego wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia ubiegają się o udzielenie zamówienia
musi przyjąć grupa wykonawców,
zobowiązani są ustanowić
zobowiązani są ustanowić
której zostanie udzielone
pełnomocnika i złożyć dokument
pełnomocnika i złożyć dokument
zamówienie:
pełnomocnictwa do reprezentowania pełnomocnictwa do reprezentowania
ich w postępowaniu o udzielenie
ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania zamówienia albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia
ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego, tj. umowy PPP (art.
publicznego, tj. umowy PPP (art.
23 ust. 2 ustawy Pzp) - wzór
23 ust. 2 ustawy Pzp) - wzór
pełnomocnictwa stanowi zał. nr 8 do pełnomocnictwa stanowi zał. nr 8 do
wniosku o dopuszczenie do udziału wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu stanowiącego
w postępowaniu stanowiącego
załącznik nr 2 do ogłoszenia załącznik nr 2 do ogłoszenia udostępniony na stronie internetowej udostępniony na stronie internetowej
http://bip.powiat.ostroda.pl.
http://bip.powiat.ostroda.pl.
2. Przepisy dotyczące wykonawcy 2. Przepisy dotyczące wykonawcy
stosuje się odpowiednio do
stosuje się odpowiednio do
kandydatów na Partnera Prywatnego kandydatów na Partnera Prywatnego
wspólnie ubiegających się o
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3
ustawy Pzp).
ustawy Pzp).
2. Pełnomocnictwo winno zostać
3. Pełnomocnictwo winno zostać
złożone w oryginale lub kopii
złożone w oryginale lub kopii
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potwierdzonej za zgodność z
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
oryginałem przez notariusza.
3. Zamawiający zastrzega sobie
4. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość żądania od kandydatów możliwość żądania od kandydatów
na Partnera Prywatnego wspólnie
na Partnera Prywatnego wspólnie
ubiegających się o udzielenie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, których oferta zostanie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą,
uznana za najkorzystniejszą,
umowy regulującej współpracę tych umowy regulującej współpracę tych
podmiotów.
podmiotów.
4. Kandydaci na Partnera
5. Kandydaci na Partnera
Prywatnego, którzy wspólnie
Prywatnego, którzy wspólnie
ubiegają się o udzielenie zamówienia ubiegają się o udzielenie zamówienia
ponoszą solidarną odpowiedzialność ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy i wniesienie
za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego
zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.
wykonania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

Zamiast:

Powinno być:

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

Zamiast:

Powinno być:

1.1. Celem potwierdzenia spełniania
warunków udziału [...].
2.1. Celem potwierdzenia spełniania
warunków [...] 2) oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w

1.1. Celem potwierdzenia spełniania
warunków udziału [...].
2.1. Celem potwierdzenia spełniania
warunków [...] 2) oświadczenie, że
osoby, które będą uczestniczyć w

1. W postępowaniu mogą wziąć
1. W postępowaniu mogą wziąć
udział kandydaci na Partnera
udział kandydaci na Partnera
Prywatnego, którzy spełniają warunki Prywatnego, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp. [...]
Pzp. [...]
11. Kandydat na Partnera
11. Kandydat na Partnera
Prywatnego, który wykazując
Prywatnego, który wykazując
spełnianie warunków, o których
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych
Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział
podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty
przedkłada także dokumenty
dotyczące tych podmiotów w
dotyczące tych podmiotów w
zakresie wymaganym dla kandydata zakresie wymaganym dla kandydata
na Partnera Prywatnego, określonym na Partnera Prywatnego, określonym
w sekcji III.2.1) ust. 2 pkt 1-8.
w sekcji III.2.1) ust. 2 pkt 1-7.
Ponadto [...].
Ponadto [...].
12. W przypadku składania
12. W przypadku składania
wniosku o dopuszczenie do udziału wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia przez kandydatów
zamówienia przez kandydatów
na Partnera Prywatnego wspólnie
na Partnera Prywatnego wspólnie
ubiegających się o udzielenie
ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia,
zamówienia, oświadczenia,
dokumenty i pełnomocnictwa
dokumenty i pełnomocnictwa
określone: [...] 4) pełnomocnictwo, określone: [...] 4) pełnomocnictwo,
o którym mowa w sekcji III.1.3)
o którym mowa w sekcji III.1.3)
ust. 1 i 2 - kandydaci na Partnera
ust. 1 i 3 - kandydaci na Partnera
Prywatnego występujący wspólnie Prywatnego występujący wspólnie
przedkładają tylko raz; [...].
przedkładają tylko raz; [...].
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja III.2.3) Kwalifikacje
techniczne: Minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów:

wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
2.2. Celem potwierdzenia spełnienia
warunku udziału w postępowaniu
wskazanego w minimalnym
poziomie ewentualnie wymaganych
standardów w ust. 2.2., wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia – oprócz oświadczenia
w trybie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy
PZP, o którym mowa w sekcji III.2.1)
ust. 1 – należy przedłożyć:
1) oświadczenie na temat wielkości
średniego rocznego zatrudnienia (ze
wskazaniem liczby zatrudnionych
lekarzy) u kandydata na Partnera
Prywatnego oraz liczebności
personelu kierowniczego w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie.

wykonaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.

Zamiast:

Powinno być:

1. W postępowaniu [...]
UWAGA II: [...]
4) Partner Prywatny, z którym
[...]. Zmiana osób wskazanych
dokonywana będzie na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w
umowie PPP.
2.2. Średnie roczne zatrudnienie u
kandydata na Partnera Prywatnego
wyniosło nie mniej niż 50 lekarzy o
różnych specjalizacjach w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a w przypadku gdy
okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie,
przy czym przez zatrudnienie
należy rozumieć wszelkie formy
zatrudnienia dopuszczone
obowiązującymi przepisami, np.
umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa kontraktowa, itp.
3. Podmiot Publiczny nie określa
szczegółowych warunków udziału
w postępowaniu dotyczących
dysponowania potencjałem
technicznym.

1. W postępowaniu [...]
UWAGA II: [...]
4) Partner Prywatny, z którym
[...]. Zmiana osób wskazanych
dokonywana będzie na zasadach
określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w
umowie PPP.
3. Podmiot Publiczny nie określa
szczegółowych warunków udziału
w postępowaniu dotyczących
dysponowania potencjałem
technicznym.
4. Podmiot Publiczny dokona
oceny spełniania w/w warunków
udziału w postępowaniu. o których
mowa w ust. 1 i 2.1 według zasady
spełnia / nie spełnia, na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w sekcji III.2.3) - Informacje i
formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów.
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4. Podmiot Publiczny dokona oceny
spełniania w/w warunków udziału
w postępowaniu. o których mowa
w ust. 1, 2.1 i 2.2 według zasady
spełnia / nie spełnia, na podstawie
oświadczeń i dokumentów, o których
mowa w sekcji III.2.3) - Informacje i
formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów.
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Sekcja IV.1.2) Ograniczenie liczby
wykonawców, którzy zostaną
zaproszeni do składania ofert lub do
udziału :

Zamiast:

Powinno być:

1. Podmiot Publiczny wskazuje, że 1. Podmiot Publiczny wskazuje, że
[...]. 2. Kryteria wyboru ograniczonej [...]. 2. Kryteria wyboru ograniczonej
liczby kandydatów na Partnera
liczby kandydatów na Partnera
Prywatnego: W przypadku, gdy
Prywatnego: W przypadku, gdy
liczba kandydatów na Partnera
liczba kandydatów na Partnera
Prywatnego spełniających warunki Prywatnego spełniających warunki
udziału w postępowaniu, o których udziału w postępowaniu, o których
mowa w sekcji III.2.2) i III.2.3),
mowa w sekcji III.2.2) i III.2.3),
będzie większa niż 5, do dalszego będzie większa niż 5, do dalszego
udziału w postępowaniu Podmiot
udziału w postępowaniu Podmiot
Publiczny będzie kwalifikował
Publiczny będzie kwalifikował
kandydatów na Partnera Prywatnego kandydatów na Partnera Prywatnego
stosując następujące kryteria: [...]
stosując następujące kryteria: [...]
3) za wykazanie się zatrudnianiem 3) za zatrudnianie w okresie
lekarzy na warunkach określonych w ostatnich 3 lat przed upływem
sekcji III.2.3) ust. 2.2: a) w przypadku terminu składania wniosków
zatrudniania 100 lekarzy - 1,00 pkt; o dopuszczenie do udziału w
b) w przypadku zatrudniania 200
postępowaniu, a w przypadku gdy
lekarzy - 2,00 pkt; c) w przypadku
okres prowadzenia działalności jest
zatrudniania więcej niż 200 lekarzy krótszy - w tym okresie:
- 3,00 pkt. 3. Podmiot Publiczny
a) średnio rocznie do 50 lekarzy
dopuszcza możliwość polegania
różnych specjalizacji - 1,00 pkt;
na potencjale podmiotów trzecich
b) średnio rocznie od 51 do 100
celem uzyskania dodatkowych
lekarzy różnych specjalizacji - 2,00
punktów, o których mowa w ust.
pkt;
2 pkt 1 - 3, pod warunkiem, że
c) średnio rocznie powyżej 100
zasoby te będą realnie (faktycznie) lekarzy różnych specjalizacji - 3,00
udostępnione kandydatowi na
pkt.
Partnera Prywatnego w trakcie
UWAGA:
realizacji przedmiotu zamówienia,
1) Przez zatrudnienie należy
w przypadku uznania jego oferty
rozumieć wszelkie formy
za najkorzystniejszą. 4. Do dialogu zatrudnienia dopuszczone
konkurencyjnego [...].
obowiązującymi przepisami, np.
umowa o pracę, umowa zlecenie,
umowa kontraktowa, itp.
2) Punkty w kryterium zatrudniania
lekarzy zostaną przyznane na
podstawie oświadczenia kandydata
na Partnera Prywatnego złożonego
wraz z wnioskiem o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu (egz.
zamienny zał. nr 9 do wniosku
o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu stanowiącego zał.
nr 2 do ogłoszenia - udostępniony
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na stronie internetowej http://
bip.powiat.ostroda.pl
3. Podmiot Publiczny dopuszcza
możliwość polegania na potencjale
podmiotów trzecich celem
uzyskania dodatkowych punktów,
o których mowa w ust. 2 pkt 1
- 3, pod warunkiem, że zasoby
te będą realnie (faktycznie)
udostępnione kandydatowi na
Partnera Prywatnego w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia,
w przypadku uznania jego oferty za
najkorzystniejszą. Postanowienia
sekcji III.2) ust. 11 - stosuje się
odpowiednio. 4. Do dialogu
konkurencyjnego [...].

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Data: 19/05/2016 Godzina: 10:00
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:

Powinno być:
Data: 07/06/2016 Godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
1. Ze względu na złożoność [...]. 11. 1. Ze względu na złożoność [...]. 11.
Sekcja VI.3) Informacje dodatkowe: Oświadczenia i dokumenty [...].
Oświadczenia i dokumenty [...]. 12.
Wartość szacunkową przedmiotu
zamówienia ustalono na kwotę
108.807.840,00 zł netto, w tym:
1) łączna opłata za wytworzenie
aktywa netto - 78.759.648,00 zł
(w tym wartość szacunkowa robót
budowlanych 45.524.550,00 zł
netto);
2) łączna opłata za usługę
utrzymania netto - 30.048.192,00 zł.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
19/05/2016 Godzina: 10:00
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert (dd/mm/rrrr)
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:

Powinno być:
07/06/2016 Godzina: 10:00
(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:
06/05/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-058403
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