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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:  Samodzielny Publiczny Szpital Miejski
w Sosnowcu

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szpitalna 1

Miejscowość:  Sosnowiec Kod pocztowy:  41-219 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 324130131

Osoba do kontaktów:  Izabela Kańkowska

E-mail:  zamowieniapubliczne@szpital.sosnowiec.pl Faks:  +48 324130112

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szpital.sosnowiec.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:
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA,
ODCZYNNIKÓW DO BADAŃ KOAGULOLOGICZNYCH DO POSIADANEGO PRZEZ SZPITAL
ANALIZATORA, ODCZYNNIKÓW DO BADANIA RÓWNOWAGI KWASOWO-ZASADOWEJ WRAZ Z
DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH, DROBNEGO SPRZĘTU
LABORATORYJNEGO

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

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą
analizatora, odczynników do badań koagulologicznych do posiadanego przez szpital analizatora, odczynników
do badania równowagi kwasowo-zasadowej wraz z dzierżawą analizatorów szybkich testów diagnostycznych,
drobnego sprzętu. Zamówienie składa się z 7 części tzw. pakietów, z których każdy stanowi oddzielny przedmiot
zamówienia:
Pakiet nr 1 – Dostawa odczynników do badań manualnych – szybkie testy diagnostyczne;
Pakiet nr 2 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego;
Pakiet nr 3 – Dostawa pipet automatycznych wraz z końcówkami do pipet;
Pakiet nr 4 – Dostawa strzykawek do badań gazometrycznych;
Pakiet nr 5 – Dostawa odczynników do badań gazometrycznych wraz z dzierżawą analizatora do
badań równowagi kwasowo-zasadowej;
Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora;
Pakiet nr 7 – Dostawa odczynników do badań koagulologicznych wykonywanych na
analizatorze będącym w posiadaniu Zamawiającego (analizator Coag Chrom
3003);
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, asortyment i ilości znajdują się w załącznikach nr 4.1 ÷ 4.7 do
SIWZ.
3. Składane oferty muszą zawierać pełny zakres przedmiotu zamówienia w zakresie danego pakietu.
4. Wykonawca wraz z pierwszą dostawą odczynników jest zobowiązany do dostarczenia w formie papierowej
kart charakterystyki substancji niebezpiecznych oferowanego przedmiotu zamówienia.
5. Zgodnie z art. 17 i art. 10 Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r., (Dz.
U. z 2001r. Nr 63, poz. 638 ze zm.) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów opakowaniowych po
odczynnikach, zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, według potrzeb jednak nie częściej niż 1
raz w miesiącu.
6. Odbiór odpadów opakowaniowych po odczynnikach będzie realizowany z miejsca użytkowania analizatorów
po telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego.
7. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z 20.05.2010r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107 poz. 679) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym
zakresie.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 33192500  
Dodatkowe przedmioty 33696000  
 33696500  
 38437000  
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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)
ZZP-2200-87/2012

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

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_szpital_sc
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-127918   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/09/2012  (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:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Część nr 1 Informacje
dodatkowe na temat części
zamówienia

Zamiast:

Warunki Graniczne:
1.W przypadku odczynników
lateksowych w zaoferowanej ilości
odczynników należy uwzględnić
częstość wykonywania oznaczeń
( 1 raz w tygodniu), oraz związane
z nią zużycie odczynników w celu
wykonania kontroli ( każdorazowo
dodatnia i ujemna), rozcieńczeń
próbki oraz stabilność odczynnika po
otwarciu.
2.Stabilność testów do daty podanej
na opakowaniu.
3. Data ważności testów minimum
10 miesięcy od daty dostarczenia do
Zamawiającego.
4. Opakowanie musi zawierać
wszystkie niezbędne materiały do
prawidłowego wykonania testu, wraz
z materiałem kontrolnym dodatnim i
ujemnym, w przypadku testów
do krwi utajonej dopuszcza się
zaoferowanie tylko materiału
dodatniego.

Powinno być:

Warunki Graniczne:
1.W przypadku odczynników
lateksowych w zaoferowanej ilości
odczynników należy uwzględnić
częstość wykonywania oznaczeń
( 1 raz w tygodniu), oraz związane
z nią zużycie odczynników w celu
wykonania kontroli ( każdorazowo
dodatnia i ujemna), rozcieńczeń
próbki oraz stabilność odczynnika po
otwarciu.
2.Stabilność testów do daty podanej
na opakowaniu.
3. Data ważności testów minimum
10 miesięcy od daty dostarczenia do
Zamawiającego.
4. Opakowanie musi zawierać
wszystkie niezbędne materiały do
prawidłowego wykonania testu, wraz
z materiałem kontrolnym dodatnim i
ujemnym, w przypadku testów
do krwi utajonej dopuszcza się
zaoferowanie tylko materiału
dodatniego.



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

5 / 8

5. Zamawiający wymaga
dostarczenia Kart Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznych
dla wszystkich odczynników
zawierających substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne a
w przypadku ich braku Wykonawca
dostarczy oświadczenie.
6. W przypadku wielkości opakowań
nie odpowiadających końcowej ilości
badań należy zaokrąglić ilość do
pełnego opakowania w górę.
7.Dostawa odczynników w ciągu
4 dni od momentu złożenia
zamówienia telefonicznie
potwierdzonego faxem lub faxem.
8.Czas reklamacji nie może
przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia
telefonicznie lub faxem do momentu
jej rozpatrzenia. Wymiana
reklamowanych odczynników musi
nastąpić w ciągu kolejnych 72
godzin.
9.Do wszystkich oferowanych
odczynników należy dołączyć ulotki
w języku polskim.

5. Zamawiający wymaga
dostarczenia Kart Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznych
dla wszystkich odczynników
zawierających substancje
sklasyfikowane jako niebezpieczne a
w przypadku ich braku Wykonawca
dostarczy oświadczenie.
6. W przypadku wielkości opakowań
nie odpowiadających końcowej ilości
badań należy zaokrąglić ilość do
pełnego opakowania w górę.
7.Dostawa odczynników w ciągu
5 dni od momentu złożenia
zamówienia telefonicznie
potwierdzonego faxem lub faxem.
8.Czas reklamacji nie może
przekroczyć 48 godzin od zgłoszenia
telefonicznie lub faxem do momentu
jej rozpatrzenia. Wymiana
reklamowanych odczynników musi
nastąpić w ciągu kolejnych 72
godzin.
9.Do wszystkich oferowanych
odczynników należy dołączyć ulotki
w języku polskim.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Część nr 5 Informacje
dodatkowe na temat części
zamówienia

Zamiast:

Parametry graniczne dla analizatora
równowagi kwasowo-zasadowej.
I.Analizator fabrycznie nowy lub
używany, nie starszy niż 3 letni z
udokumentowanym przeglądem
serwisowym oraz wymienionymi
wszystkimi częściami ulegającymi
zużyciu oraz nowymi elektrodami..
II.Oprogramowanie, oraz instrukcja
obsługi analizatora w języku polskim.
III.Wymagane parametry mierzone:
pH, pCO2, pO2.
IV.Wbudowana drukarka.
V.Czytelny ekran.
VI.Możliwość wykonania badania
bezpośrednio z kapilary lub
strzykawki.
VII.Preferowana jak najmniejsza
objętość próbki badanej.
VIII.Możliwość oznaczenia
parametrów w różnych rodzajach
materiału badanego oraz materiale
kontrolnym.
IX.Automatyczna kalibracja
analizatora bez konieczności użycia
butli gazowych.

Powinno być:

Parametry graniczne dla analizatora
równowagi kwasowo-zasadowej.
I.Analizator fabrycznie nowy lub
używany, nie starszy niż 3 letni z
udokumentowanym przeglądem
serwisowym oraz wymienionymi
wszystkimi częściami ulegającymi
zużyciu oraz nowymi elektrodami..
II.Oprogramowanie, oraz instrukcja
obsługi analizatora w języku polskim.
III.Wymagane parametry mierzone:
pH, pCO2, pO2.
IV.Wbudowana drukarka.
V.Czytelny ekran.
VI.Możliwość wykonania badania
bezpośrednio z kapilary lub
strzykawki.
VII.Preferowana jak najmniejsza
objętość próbki badanej.
VIII.Możliwość oznaczenia
parametrów w różnych rodzajach
materiału badanego oraz materiale
kontrolnym.
IX.Automatyczna kalibracja
analizatora bez konieczności użycia
butli gazowych.
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X.Wewnętrzny system kontroli
jakości, z możliwością archiwizacji
wyników.
XI.Bezobsługowe elektrody
niewymagające wymiany
membran lub uzupełniania płynów,
umieszczone poza kartridżem, w
razie potrzeby wymieniane osobno
nie w komplecie.
XII.Odczynniki konfekcjonowane
oddzielnie, w niezależnych
pojemnikach, umożliwiających ich
wymianę odpowiednio do zużycia,
lub w postaci jednego kartridżu
zawierającego wszystkie niezbędne
odczynniki i kalibratory.
XIII.Zbiórka ścieków w analizatorze
w sposób zapewniający całkowite
bezpieczeństwo dla personelu
obsługującego analizator.
XIV.Dostarczenie i instalacja
analizatora, oraz szkolenie personelu
laboratorium maksymalnie w ciągu
14 dni od momentu podpisania
umowy.
XV.Zapewnienie wszystkich
materiałów zużywalnych do
prawidłowego funkcjonowania
analizatora.
XVI.Ilość szkoleń dla personelu
wg potrzeb zgłaszanych przez
Zamawiającego. Szkolenie
potwierdzone imiennym certyfikatem
dla każdego pracownika.
XVII.Bezpłatna obsługa serwisowa
w czasie trwania umowy, oraz
okresowe przeglądy serwisowe, nie
rzadziej niż raz w roku.
XVIII.Usunięcie awarii analizatora
w ciągu 24 godzin od momentu
zgłoszenia telefonicznego lub
pisemnego za pomocą faksu.
Możliwość zgłaszania awarii
7 dni w tygodniu.W przypadku
nie usunięcia awarii w ciągu 24
godzin Wykonawca pokrywa
koszt wykonania badania u
Podwykonawcy wskazanego przez
Zamawiającego.
XIX.Automatyczne monitorowanie
przez aparat poziomu odczynników.
XX.Analizator posiadający
dwukierunkową transmisję danych
z możliwością podłączenia
do systemu informatycznego
posiadanego przez Zamawiającego

X.Wewnętrzny system kontroli
jakości, z możliwością archiwizacji
wyników.
XI.Bezobsługowe elektrody
niewymagające wymiany
membran lub uzupełniania płynów,
umieszczone poza kartridżem, w
razie potrzeby wymieniane osobno
nie w komplecie.
XII.Odczynniki konfekcjonowane
oddzielnie, w niezależnych
pojemnikach, umożliwiających ich
wymianę odpowiednio do zużycia,
lub w postaci jednego kartridżu
zawierającego wszystkie niezbędne
odczynniki i kalibratory.
XIII.Zbiórka ścieków w analizatorze
w sposób zapewniający całkowite
bezpieczeństwo dla personelu
obsługującego analizator.
XIV.Dostarczenie i instalacja
analizatora, oraz szkolenie personelu
laboratorium maksymalnie w ciągu
21 dni od momentu podpisania
umowy.
XV.Zapewnienie wszystkich
materiałów zużywalnych do
prawidłowego funkcjonowania
analizatora.
XVI.Ilość szkoleń dla personelu
wg potrzeb zgłaszanych przez
Zamawiającego. Szkolenie
potwierdzone imiennym certyfikatem
dla każdego pracownika.
XVII.Bezpłatna obsługa serwisowa
w czasie trwania umowy, oraz
okresowe przeglądy serwisowe, nie
rzadziej niż raz w roku.
XVIII.Usunięcie awarii analizatora
w ciągu 24 godzin od momentu
zgłoszenia telefonicznego lub
pisemnego za pomocą faksu.
Możliwość zgłaszania awarii
7 dni w tygodniu.W przypadku
nie usunięcia awarii w ciągu 24
godzin Wykonawca pokrywa
koszt wykonania badania u
Podwykonawcy wskazanego przez
Zamawiającego.
XIX.Automatyczne monitorowanie
przez aparat poziomu odczynników.
XX.Analizator posiadający
dwukierunkową transmisję danych
z możliwością podłączenia
do systemu informatycznego
posiadanego przez Zamawiającego
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( obecnie Zamawiający posiada
oprogramowanie firmy Marcel).
Koszt podłaczenia ponosić będzie
Wykonawca.
XXI.Analizator posiadający czytnik
kodów kreskowych.
XXII. Nie ujęcie jakiegokolwiek
elementu niezbędnego do wykonania
badania na analizatorze, lub ujęcie
niedostatecznej ilości skutkować
będzie dostarczeniem brakujących
składników na koszt Wykonawcy
przez cały okres trwania umowy
Parametry graniczne dla
odczynników do analizatora
równowagi kwasowo – zasadowej.
1. Wraz z pierwszą dostawą
odczynników należy dostarczyć
karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych w formie
papierowej.
2. Odczynnik musi posiadać termin
ważności co najmniej 9 miesięcy od
daty dostawy.
3. Należy zagwarantować taką ilość
materiału kontrolnego, która pozwoli
prowadzić kontrolę jakości w każdym
z trzech lat obowiązywania umowy:
przez 2 miesiące każdego roku na
trzech poziomach, przez kolejne 10
miesięcy na 1 poziomie. Wymagane
zachowanie tej samej serii materiału
kontrolnego przez okres 1 roku.
4. Czas reklamacji nie może
przekroczyć 48 godz. od daty
zgłoszenia reklamacji, do momentu
jej rozpatrzenia. Wymiana
reklamowanych odczynników musi
nastąpić w czasie kolejnych 72 godz.
5. Dostawa odczynników do 5 dni
od momentu złożenia zamówienia
faksem.

( obecnie Zamawiający posiada
oprogramowanie firmy Marcel).
Koszt podłaczenia ponosić będzie
Wykonawca.
XXI.Analizator posiadający czytnik
kodów kreskowych.
XXII. Nie ujęcie jakiegokolwiek
elementu niezbędnego do wykonania
badania na analizatorze, lub ujęcie
niedostatecznej ilości skutkować
będzie dostarczeniem brakujących
składników na koszt Wykonawcy
przez cały okres trwania umowy
Parametry graniczne dla
odczynników do analizatora
równowagi kwasowo – zasadowej.
1. Wraz z pierwszą dostawą
odczynników należy dostarczyć
karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych w formie
papierowej.
2. Odczynnik musi posiadać termin
ważności co najmniej 9 miesięcy od
daty dostawy.
3. Należy zagwarantować taką ilość
materiału kontrolnego, która pozwoli
prowadzić kontrolę jakości w każdym
z trzech lat obowiązywania umowy:
przez 2 miesiące każdego roku na
trzech poziomach, przez kolejne 10
miesięcy na 1 poziomie. Wymagane
zachowanie tej samej serii materiału
kontrolnego przez okres 1 roku.
4. Czas reklamacji nie może
przekroczyć 48 godz. od daty
zgłoszenia reklamacji, do momentu
jej rozpatrzenia. Wymiana
reklamowanych odczynników musi
nastąpić w czasie kolejnych 72 godz.
5. Dostawa odczynników do 5 dni
od momentu złożenia zamówienia
faksem.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
Załącznik B Informacje o częściach
zamówienia Część nr 7 Informacje
dodatkowe na temat części
zamówienia

Zamiast:

Warunki graniczne :
1. W przypadku wielkości opakowań
nie odpowiadającej końcowej ilości
ml lub sztuk należy zaokrąglić do
pełnego opakowania w górę.
2. Zachowanie tej samej serii
odczynników do w/w parametrów
nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów
kontrolnych z tym samym numerem
LOT przez okres 1 roku.
3. Trwałość odczynników,
kalibratorów i materiałów kontrolnych

Powinno być:

Warunki graniczne :
1. W przypadku wielkości opakowań
nie odpowiadającej końcowej ilości
ml lub sztuk należy zaokrąglić do
pełnego opakowania w górę.
2. Zachowanie tej samej serii
odczynników do w/w parametrów
nie krócej niż 6 miesięcy, materiałów
kontrolnych z tym samym numerem
LOT przez okres 1 roku.
3. Trwałość odczynników,
kalibratorów i materiałów kontrolnych
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minimum 7 miesięcy od daty
dostawy.
4. Zapewnienie udziału w
zewnętrznej kontroli jakości badań,
co najmniej cztery razy w roku
zakończone uzyskaniem certyfikatu.
5.Jeżeli odczynniki zawierają
w swym składzie substancje
niebezpieczne, należy wraz z
pierwszą dostawą dostarczyć
karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych ( w formie
papierowej ), lub oświadczenie o ich
braku.
6.Dostawa odczynników w ciągu
5 dni od momentu złożenia
zamówienia telefonicznie lub faxem.
7. Jeżeli zostanie zaoferowany
materiał kontrolny którego stabilność
po rekonstytucji będzie krótszy niż
30 dni, Zamawiający dopuszcza
zmianę ilości zaoferowanego
materiału kontrolnego celem
zachowania możliwości wykonania
wewnętrznej kontroli jakości badań
zachowując następujące reguły:
badania kontrolne wykonywane
codziennie naprzemiennie: 3
poziomy i 2 poziomy, według
schematu: normalny, wysoki, niski ( 3
poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy)
dla wszystkich trzech parametrów
8. W ramach umowy Wykonawca
gwarantuje nieodpłatny przegląd
techniczny 1x w roku analizatora
Coag Chrom 3003 przez
autoryzowany serwis.

minimum 9 miesięcy od daty
dostawy.
4. Zapewnienie udziału w
zewnętrznej kontroli jakości badań,
co najmniej cztery razy w roku
zakończone uzyskaniem certyfikatu.
5.Jeżeli odczynniki zawierają
w swym składzie substancje
niebezpieczne, należy wraz z
pierwszą dostawą dostarczyć
karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych ( w formie
papierowej ), lub oświadczenie o ich
braku.
6.Dostawa odczynników w ciągu
5 dni od momentu złożenia
zamówienia telefonicznie lub faxem.
7. Jeżeli zostanie zaoferowany
materiał kontrolny którego stabilność
po rekonstytucji będzie krótszy niż
30 dni, Zamawiający dopuszcza
zmianę ilości zaoferowanego
materiału kontrolnego celem
zachowania możliwości wykonania
wewnętrznej kontroli jakości badań
zachowując następujące reguły:
badania kontrolne wykonywane
codziennie naprzemiennie: 3
poziomy i 2 poziomy, według
schematu: normalny, wysoki, niski ( 3
poziomy) i wysoki i niski (2 poziomy)
dla wszystkich trzech parametrów
8. W ramach umowy Wykonawca
gwarantuje nieodpłatny przegląd
techniczny 1x w roku analizatora
Coag Chrom 3003 przez
autoryzowany serwis.

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

Zamiast: Powinno być:

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:
17/09/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-128147
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