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

1 / 10

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62

Miejscowość:  Łódź Kod pocztowy:  93-558 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi Dział Zamówień Publicznych

Tel.: +48 426895911

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Janikowska

E-mail:  przetargi@kopernik.lodz.pl Faks:  +48 426895409

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.kopernik.lodz.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Nr sprawy 70/ZP/14 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości powyżej 10 000 000 euro na dostawy sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakiety

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33100000  
Dodatkowe przedmioty 33184100  
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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)
70/ZP/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_gosia_j
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-066947   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 101-176232  z dnia:  27/05/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
22/05/2014  (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
zmieniany tekst:
Część nr : 1 Nazwa : 1 1) Krótki opis:

Zamiast:

1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 40 szt
2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D

Powinno być:

1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 40 szt
2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D
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Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 40 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 30 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 30 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 40 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 80 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 5 szt
8 "Cewniki lasso

Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 40 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 30 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 30 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 40 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 65 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 5 szt
8 "Cewniki lasso
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Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 3 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 800 szt

Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 3 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 800 szt
10 Cewniki prowadzące do
uzyskiwania dostępu do dystalnych
wewnątrzmózgowych naczyń:
Średnica zewnętrzna proksymalna
końcówka 6F, Dystalna końcówka
4,9F; Optymalna elastyczność
z wyjątkowo giętką dystalną
końcówką, umożliwiającą przejście
przez ostre zakrzywienia; Nadrzędna
odporność na zapętlenia dzięki
swojemu progresywnemu splotowi.
Łatwa nawigacja z hydrofilowym
pokryciem dystalnej końcówki.
Średnica zewnętrzna 6F na całej
długości, wewnetrzna średnica
1,78 mm (0,70), z możliwością
jednoczasowego wprowadzenia
mikrokatetera zakończonego
balonem i mikrokatetera do
wprowadzania spiral. 5 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 1 Nazwa : 1 3) Wielkość
lub zakres:

Zamiast:

1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 40 szt

Powinno być:

1 "Mikrocewnik do embolizacji
naczyń mózgowych Tzw cewnik
bezpieczny z możliwością oderwania
końcówki
umożliwiający embolizację klejem
szybkoutwardzającym się
średnica od 1,2 do 1,8F
długość min 150mm
min. 1 marker cieniodajny w skopii
RTG w części roboczej
powłoka hydrofilna
" 40 szt
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2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D
Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 40 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 30 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 30 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 40 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 80 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH

2 "Zestawy do embolizacji tętniaków
wewnątrzczaszkowych ze spiralą
platynową odczepianą mechanicznie
System odczepiania spirali z oliwką
Średnica spiral minimum od 1,5mm
do 20mm
Długość spirali minimum od 1,0cm
do 55,0cm
Różnego rodzaju kształty : Helical,
Double J, 3D
Różne rodzaje elastyczności: Soft,
Standard, Soft Anti Stretch
" 40 szt
3 "Mikrocewniki o świetle do
wprowadzania spiral do tętniaka.
Średnica 1,9/2,4F i 2,1/2,8F
Długość 155mm
Dwa markery widoczne w skopii
umieszczone dystalnie w odległości
3cm.
" 30 szt
4 "Mikrocewniki
Średnice 2,4/3,1F; 3/3,3F; 3,8/4F
Długość 155mm
Marker widoczny w skopii
umieszczony dystalnie
Pokrycie hydrofilne
" 30 szt
5 "Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 40 szt
6 "Cewniki prowadzące
Długość od 100cm do 135cm
Średnica 5F i 6F
Część dystalna hydrofilna o zmiennej
elastyczności na dł 8cm i 13cm
Mikroprowadniki o budowie
hybrydowej
Średnica części dystalnej od 0,007”
do 0,014”
Długość od 200cm do 300cm
" 65 szt
7 "MIKROCEWNIK Z BALONEM
DO REMODELINGU PODCZAS
EMBOLIZACJI TĘTNIAKÓW
MÓZGOWYCH
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Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 5 szt
8 "Cewniki lasso
Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 3 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 800 szt

Średnica balonu od 3mm do 5mm i
od 4mm do 6mm
Długość balonu w zakresie od 6mm
do 30mm
Pokrycie hydrofilne
Obecność dwóch platynowych
markerów widocznych w skopii
" 5 szt
8 "Cewniki lasso
Cewniki do usuwania ciał obcych z
naczyń wewnątrzczaszkowych
Średnica cewnika 3F/2F
Średnica pętli maksymalnie 8.0mm
Powlekane substancją hydrofilną
" 3 szt
9 " Introduktor – zestaw z zastawką
do wprowadzania i wymiany
kateterów
Koszulka z zastawką średnice od. 3F
do 12F
Długość 60cm dla 3F i 11cm dla 4F
do 12F
Prowadnik typu J 0,035 dł.40cm
Rozszerzacz dł. 18cm
Igła prosta 21G 3,8cm, 19G, 18G dł.
7cm
Kranik trójdrożny
" 800 szt
10 Cewniki prowadzące do
uzyskiwania dostępu do dystalnych
wewnątrzmózgowych naczyń:
Średnica zewnętrzna proksymalna
końcówka 6F, Dystalna końcówka
4,9F; Optymalna elastyczność
z wyjątkowo giętką dystalną
końcówką, umożliwiającą przejście
przez ostre zakrzywienia; Nadrzędna
odporność na zapętlenia dzięki
swojemu progresywnemu splotowi.
Łatwa nawigacja z hydrofilowym
pokryciem dystalnej końcówki.
Średnica zewnętrzna 6F na całej
długości, wewnetrzna średnica
1,78 mm (0,70), z możliwością
jednoczasowego wprowadzenia
mikrokatetera zakończonego
balonem i mikrokatetera do
wprowadzania spiral. 5 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 2 Nazwa : 2 1) Krótki opis:

Zamiast:

1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm

Powinno być:

1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm
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długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od
systemu protekcji posiadający kilka
stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 5 szt
2 "Stentgraft rozprężalny montowany
na balonie
Przeznaczony do samodzielnego
montażu na cewniku balonowym o
średnicach w dwóch zakresach 4-9
mm i
6-12 mm
Wykonany ze stali medycznej,
pokryty PTFE
Dostępne długości: 12-58 dla śrenic
4-9 oraz 17 i 28 mm dla średnic 6-12
" 5 szt

długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny
od systemu protekcji posiadający
kilka stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 5 szt
2 Systemy zamykające do naczyń
- do wyboru systemy szewne i na
zasadzie nitylowego klipsa. 35 szt

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Część nr : 2 Nazwa : 2 3) Wielkość
lub zakres:

Zamiast:

1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm
długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny od
systemu protekcji posiadający kilka
stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 5 szt
2 "Stentgraft rozprężalny montowany
na balonie
Przeznaczony do samodzielnego
montażu na cewniku balonowym o
średnicach w dwóch zakresach 4-9
mm i
6-12 mm
Wykonany ze stali medycznej,
pokryty PTFE
Dostępne długości: 12-58 dla śrenic
4-9 oraz 17 i 28 mm dla średnic 6-12
" 5 szt

Powinno być:

1 "System protekcji dystalnej typu filtr
możliwość zastosowania protekcji do
tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm
długość systemu >/=190 cm
dostępne systemy z montowanym
prowadnikiem i z prowadnikiem
niezależnym
Prowadnik ruchomy niezależny
od systemu protekcji posiadający
kilka stopni sztywnosci dla lepszego
podparcia systemu (minimum 3)
" 5 szt
2 Systemy zamykające do naczyń
- do wyboru systemy szewne i na
zasadzie nitylowego klipsa. 35 szt

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

Zamiast:
02/07/2014   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
24/07/2014   Godzina: 15:00
(dd/mm/rrrr)
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IV.3.3) Warunki otrzymania
specyfikacji, dokumentów
dodatkowych lub dokumentu
opisowego: (w przypadku dialogu
konkurencyjnego)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
03/07/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/07/2014   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
03/07/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
25/07/2014   Godzina: 11:00
(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:
02/07/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-086356


	PL: Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie
	Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
	I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
	I.2) Rodzaj zamawiającego

	Sekcja II: Przedmiot zamówienia
	II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
	II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu
	II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Sekcja IV: Procedura
	IV.1) Rodzaj procedury
	IV.2) Informacje administracyjne
	IV.2.1) Numer referencyjny
	IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną
	IV.2.2) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja
	IV.2.2) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia


	Sekcja VI: Informacje uzupełniające
	VI.1) Ogłoszenie dotyczy
	VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia
	VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania 
	VI.3.1)
	VI.3.2)
	VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
	VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
	VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

	VI.4) Inne dodatkowe informacje
	VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia



