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W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej
umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 1. Wszelkie
zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem
nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zmianami). 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności,
istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zmian, dotyczących: 2.1. Zmiany terminu realizacji zadania: 1)
zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a) działania
Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający
wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być
normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w terminie
zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. § 2 ust. 2 wzoru umowy
oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego
przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co
uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na
stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas
występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas
niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20% terminu
wykonania zamówienia, określonego w art. § 2 ust.1 wzoru umowy, b) wystąpienia przeszkód
atmosferycznych stanowiących anomalie pogodowe, które uniemożliwiają wykonanie robót w
terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. § 2 ust.2 wzoru
umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie robót w sposób zgodny z
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz jednocześnie
ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia
w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co uniemożliwia wykonanie całego
przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę
terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas występowania przeszkód
atmosferycznych, a w uzasadnionych przypadkach również o czas niezbędny na usunięcie skutków
tych przeszkód, ale nie dłuższy niż 20% terminu wykonania zamówienia, określonego w art. § 2 ust.1
wzoru umowy, c) wystąpienia znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: zmiana terminu nastąpi o czas wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji
właściwego konserwatora zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej
przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego
przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca robót), d) wystąpienia

na terenie budowy niewybuchów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas
ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie
wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność wstrzymania innych robót i uniemożliwia
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą konieczność występuje Wykonawca
robót), e) W przypadku nie otrzymania od Zamawiającego zaświadczenia o ostateczności decyzji o
pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do dnia przekazania placu budowy i
spowodowanej tym niemożności rozpoczęcia robót -zmiana terminu nastąpi o czas powiadomienia o
uzyskaniu decyzji/zgłoszenia f) Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia
zadania z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest niezmienny. - Zmiana terminu
realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron 2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia –
zmiany technologiczne, w szczególności: 1) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy; 3) zmiana spowodowana koniecznością zrealizowania projektu przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji
projektowej lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdy zastosowanie
przewidzianych rozwiązań spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie przedmiotu
zamówienia lub ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) rezygnacja z wykonania części
robót - zakres rzeczowy zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez
Zamawiającego, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy
wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było wcześniej przewidzieć lub w przypadku zmniejszenia, ograniczenia lub nie udzielenia
dofinansowania ze środków zewnętrznych. W takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i
ustalenie jego nowej wartości, 2.3. Zmian osobowych: 1) zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 12
wzoru umowy, na osoby o uprawnieniach, doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niż
wymagane w SIWZ; 2) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą
spełniały wymagania określone w SIWZ; 3) zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego
Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy
podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby
zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak
dotychczasowy podwykonawca, 4) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia
terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności,
które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. 5) zmiany osób do
nadzorowania robót, pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień, co wymagane w SIWZ
2.4 Pozostałych zmian: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.:
powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia); 2) w przypadku
urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się możliwość sporządzenia aneksu do
umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu; 3) zmiany spowodowane
warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, 4) przypadki losowe (np.
kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki
zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść
zawartej umowy i termin realizacji; 5) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane
rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami., 6) inna niż wymienione „siła wyższa”
(zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 7) zmiany przepisów powodujących konieczność
innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 8) zmiany rodzaju materiałów, w
przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta

materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych
lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego
uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia
wynagrodzenia określonego w Umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych
poszczególnych pozycji kosztorysowych, zmiana materiałów może nastąpić pod warunkiem, że nie
wykracza poza uzyskane pozwolenie na budowę; 2.5. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawi
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 2.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających
uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 3) udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 2.7. W przypadku dokonania zmian Umowy,
o których mowa w pkt 2.1 postanowienia Umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą
miały zastosowanie do nowych terminów. 2.8. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane
w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na
krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy zgodnie z zapisami we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 1.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu Stron na piśmie, pod
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 ze zmianami). 2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem
nieważności, istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy z wyłączeniem zmian, dotyczących: 2.1. Zmiany terminu realizacji
zadania: 1) zmiana terminu realizacji inwestycji na roboty budowlane w następujących sytuacjach: a)
działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik
zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert
musi być normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze
katastrof), - wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie robót w sposób
zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w
terminie zaplanowanym w harmonogramie wykonania robót, o którym mowa w art. § 2 ust. 2 wzoru
umowy oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia wykonanie
całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych robót, co
uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie spoczywa na
stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu nastąpi o czas
występowania tych zdarzeń lub okoliczności, a w uzasadnionych przypadkach również o czas
niezbędny na usunięcie skutków tych zdarzeń lub okoliczności, ale nie dłuższy niż 20% terminu
wykonania zamówienia, określonego w art. § 2 ust.1 wzoru umowy, b) wystąpienia przeszkód
atmosferycznych, geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury
lub wystąpieniem nieprzewidzianych prac archeologicznych, które uniemożliwiają wykonanie robót w
terminie, o którym mowa w § 2 ust.1 umowy – wystąpienie tych przeszkód uniemożliwia wykonanie
robót w sposób zgodny z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót oraz jednocześnie ich niewykonanie w zaplanowanym terminie uniemożliwia
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie lub powoduje konieczność wstrzymania innych
robót, co uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie: - udowodnienie
spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę terminu wykonania zamówienia, - zmiana terminu
nastąpi o czas występowania danych przeszkód, a w uzasadnionych przypadkach również o czas
niezbędny na usunięcie skutków tych przeszkód, w uzgodnieniu z Zamawiającym” c) wystąpienia
znalezisk archeologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas

wstrzymania wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji właściwego konserwatora
zabytków, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność
wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą
konieczność występuje Wykonawca robót), d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, które
mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy: - zmiana terminu nastąpi o czas ich usunięcia z terenu budowy przez odpowiednie
służby, (pod warunkiem, że wstrzymanie wykonania robót z tej przyczyny powoduje konieczność
wstrzymania innych robót i uniemożliwia wykonanie całego przedmiotu zamówienia w terminie – o tą
konieczność występuje Wykonawca robót), e) W przypadku nie otrzymania od Zamawiającego
zaświadczenia o ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do
dnia przekazania placu budowy i spowodowanej tym niemożności rozpoczęcia robót -zmiana terminu
nastąpi o czas powiadomienia o uzyskaniu decyzji/zgłoszenia f) Zamawiający dopuszcza możliwość
przesunięcia terminu rozpoczęcia zadania z zastrzeżeniem, że ostateczny termin zakończenia jest
niezmienny. g) ujawnienie niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z
inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót
związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji - termin realizacji zamówienia może ulec
wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji przedmiotu umowy ( w
tym okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką
techniczną realizację prac)” - Zmiana terminu realizacji jest możliwa tylko za pisemną zgodą Stron
2.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia – zmiany technologiczne, w szczególności: 1)
niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji
przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3) zmiana
spowodowana koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań
spowodować mogłoby niewykonanie bądź wadliwe wykonanie przedmiotu zamówienia lub ze
względu na zmiany obowiązującego prawa; 4) rezygnacja z wykonania części robót - zakres rzeczowy
zamówienia określony umową może zostać ograniczony przez Zamawiającego, bez skutków
finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w
pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub w
przypadku zmniejszenia, ograniczenia lub nie udzielenia dofinansowania ze środków zewnętrznych.
W takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia i ustalenie jego nowej wartości, 2.3. Zmian
osobowych: 1) zmiany osób, o których mowa w § 3 ust. 12 wzoru umowy, na osoby o uprawnieniach,
doświadczeniu i kwalifikacjach nie mniejszych niż wymagane w SIWZ; 2) zmiany osób realizujących
zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ; 3) zmiana
podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i doświadczenie
zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji
ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca, 4) rozszerzenie zakresu
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się
podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia
należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej
zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie
może dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
5) zmiany osób do nadzorowania robót, pod warunkiem posiadania co najmniej takich uprawnień, co
wymagane w SIWZ 2.4 Pozostałych zmian: 1) w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla
Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości
zamówienia); 2) w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, dopuszcza się
możliwość sporządzenia aneksu do umowy uwzględniającego zmianę wartości umownej z tego tytułu;
3) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, 4)
przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub
inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ
na treść zawartej umowy i termin realizacji; 5) obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowane

rezygnacją przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za
wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami., 6) inna niż wymienione „siła wyższa”
(zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiające wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 7) zmiany przepisów powodujących konieczność
innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia. 8) zmiany rodzaju materiałów, w
przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta
materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych
lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji
Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego
uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia
wynagrodzenia określonego w Umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych
poszczególnych pozycji kosztorysowych, zmiana materiałów może nastąpić pod warunkiem, że nie
wykracza poza uzyskane pozwolenie na budowę; 2.5. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawi
przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 2.6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.
144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających
uregulowanie płatności wobec podwykonawców); 2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 3) udzielenie zamówień dodatkowych/uzupełniających
określonych w przepisach o zamówieniach publicznych. 2.7. W przypadku dokonania zmian Umowy,
o których mowa w pkt 2.1 postanowienia Umowy w szczególności dotyczące kar umownych będą
miały zastosowanie do nowych terminów. 2.8. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane
w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na
krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
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: 2019-06-13, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-06-14, godzina: 10:00,

