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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja 1: Instytucja zamawiającaipodm iot zamawiający

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: Politechnika Gdańska Wydział Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
Zarządzania i Ekonomii znany)

Adres pocztowy: ul. G. Narutowicza 11112
Miejscowość: Gdańsk Kod pocztowy: 80-233 Państwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 583486020
Osoba do kontaktów: Edyta Cirocka
E-mail: Edyta.Cirocka~zie.pg.gda.pI Faks: +48 583472453

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)

Ogólny adres instytucji zarnawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

1.2) Rodzaj zamawiającego:
@ Instytucja zamawiająca O Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa kamery cyfrowej z akcesoriami, laptopa, czytników e - book, zestawów mikrofonów bezprzewodowych
z nadajnikiem wraz akcesoriami oraz akcesoriów multimedialnych i akcesoriów komputerowych dla Wydziału
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

11.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej,
zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w punktach 1.1 do 1.14 SIWZ.

11.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPy)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 30213100
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Sekcja IV: Procedura

Iy.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
® Otwarta
o Ograniczona
o Ograniczona przyspieszona
o Negocjacyjna
o Negocjacyjna przyspieszona
o Dialog konkurencyjny
o Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
o Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
o Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
o Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
o Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej

Iy.2)lnformacje administracyjne

Iy.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP19910181D115

Iy.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
~ eNotices
o TED eSender
Login: ENOTICES_edyta23
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-044474 rok i numer dokumentu

ly.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 067-118535 z dnia: 04/04/2015 (ddlmm/rrrr)

Iy.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
02104/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

yI.1) Ogłoszenie dotyczy:
D Procedury niepełnej
~ Sprostowania
D Informacji dodatkowych

yl.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
o Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
o Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
o Zamówienia nie udzielono
D Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

yI.3) Informacje do poprawienia lub dodania:

yl.3.1)
® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
o Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
o Oba przypadki

yI.3.2)
o w ogłoszeniu pierwotnym
o w odpowiedniej dokumentacji przetargowej

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
@ W obu przypadkach

(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

yl.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst: Przedmiotem zamówienia Przedmiotem zamówienia
11.2.1 jest dostawa sprzętu dla jest dostawa sprzętu dla

Wydziału Zarządzania i Ekonom - Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Politechniki Gdańskiej, zgodn e ze Poli echniki Gdańskiej, zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu szczegółowym opisem przedmiotu
zamówienia poniżej: zamówienia poniżej:
1.1 Kamera z akcesoriami — 1 szt 1 Kamera z akcesoriami — 1. szt
Kamera cyfrowa z akcesoriami — 1 Kamera cyfrowa z akcesoriami — 1
szt. szt.
W dostawie: W dostawie:
Kamera cyfrowa — 1 szt. Kamera cyfrowa — 1 szt.
Dodatkowy akumulator z ładowarką Dodatkowy akumulator z ładowarką
—lszt. —lszt.
Dodatkowa karta pamięci min. 64GB Dodatkowa karta pamięci min. 64 GB
—lszt. —lszt.
Torba transportowa — 1 szt. Torba transportowa — 1 szt.
Statyw - 1 szt. Statyw - 1 szt.
Typ matrycy: CMOS Typ matrycy: CMOS
Rozdzielczość efektywna: min. 2.5 Rozdzielczość efektywna: min. 2.5
Mpx Mpx
Funkcje dodatkowe: Optyczna Funkcje dodatkowe: Optyczna
stabilizacja obrazu, funkcja stabilizacja obrazu, funkcja
rozpoznawania twarzy oraz Time rozpoznawania twarzy oraz Time
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Lapse, możliwość jednoczesnego Lapse, możliwość jednoczesnego
nagrywania wideo i wykonywania nagrywania wideo i wykonywania
zdjęc, funkcja Liyestream poprzez zdjęc, funkcja Liyestream poprzez
WiFi WiFi
Zbliżenie optyczne: min. 30x Zbliżenie optyczne: min. 30x
Format nagrywania: zgodny z Format nagrywania: zgodny z
AVCHD oraz iFrame AVCHD oraz iFrame
Czas nagrywania na akumulatorze: Czas nagrywania na akumulatorze.
minimum 2h minimum 2h
Nagrywanie na kartach SD, SDHC, Nagrywanie na kartach SD, SDHC,
SDXC w rozdzielczości FuIIHD SDXC w rozdzielczości FuIIHD
(1920x1080) (1920x1080)
Wyświetlacz: Dotykowy ekran LCD o Wyświetlacz: Dotykowy ekran LCD o
przekątnej min. 3 cale przekątnej min. 3 cale
Typ złącz: HDMI, USB, AV Typ złącz: HDMI, USB, AV
Lampa: Wbudowana Lampa: Wbudowana
Wyposażenie i akcesoria dodatkowe: Wyposażenie i akcesoria dodatkowe:
• akumulator z ładowarką • akumulator z ładowarką
• karta pamięci o pojemności min. • karta pamięci o pojemności min.
64GB 64GB
• torba mieszcząca kamerę oraz • torba mieszcząca kamerę oraz
dodatkowe akcesoria dodatkowe akcesoria
• statyw wyposażony w poziomicę, • statyw wyposażony w poziomicę,
głowicę olejową oraz rączkę głowicę olejową oraz rączkę
sterującą umożliwiający współpracę sterującą umożliwiający współpracę
z zamawianą kamerą z zamawianą kamerą
Menu w języku polskim Menu w języku polskim
Gwarancja: minimum 24 miesiące Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.2 Czytnik e-book —4 szt. 1.2 Czytnik e-book —4 szt.
Ekran Dotykowy Tak Ekran Dotykowy Tak
Rozmiar 6” Rozmiar 6”
Rozdzielczość 1024x768 Rozdzielczość 1024x768
Podświetlanie matrycy Tak Podświetlanie matrycy Tak
Technologia wykonania e-ink Technologia wykonania e-ink
Gęstość piskeli Minimum 210 ppi Gęstość piskeli Minimum 210 ppi
Pamięć RAM Minimum 4 GB Pamięć RAM Minimum 4 GB
Komunikacja Karta sieciowa Komunikacja Karta sieciowa
bezprzewodowa 802.llb, 802.llg bezprzewodowa 802.llb, 802.llg
lub 802.lln ze wsparciem dla WEP, lub 802.lln ze wsparciem dla WEP,
WPAiWPA2 WPAiWPA2
Porty USB lub mikro USB Porty USB lub mikro USB
Oprogramowanie Obsługiwane Oprogramowanie Obsługiwane
formaty plików AZW formaty plików AZW
TXT TXT
PDF PDF
MOBI MOBI
PRC PRC
HTML HTML
DOC DOC
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JPEG JPEG
GIF GIF
PNG PNG
BMP BMP
Inne Wyświetlanie reklam Nie Inne Wyświetlanie reklam Nie
Gwarancja minimum 12 miesiący Gwarancja minimum 12 miesiący
Etui Otwory umożliwiające wygodny Etui Otwory umożliwiające wygodny
dostęp do wszystkich złączy i dostęp do wszystkich złączy i
elementów obsługi elementów obsługi
czytnik e-book tak czytnik e-book tak
miękka wyściółka wewnętrzna do miękka wyściółka wewnętrzna do
ochrony wrazliwej powierzchni ochrony wrażliwej powierzchni
obudowy tak obudowy tak
Zapięcie magnetyczne tak Zapięcie magnetyczne tak
1.3 Zarządzamy przełącznik (switch) 1.3 Zarządzamy przełącznik (switch)
—6szt. —6szt.
Zarządzamy przełącznik Gigabit Zarządzamy przełącznik Gigabit
Ethernet - 6 sztuk Porty: 8 Ethernet - 6 sztuk Porty: 8
portów RJ-45 10/100/1000 z portów RJ-45 10110011000 Z
automatycznym wykrywaniem automatycznym wykrywaniem
szybkości szybkości
Przepustowość: minimum 10 mln Przepustowość: minimum 10 mln
pakietów/s pakietów/s
Pojemność przełączania: 16 Gb/s Pojemność przełączania: 16 Gb/s
Obsługa standardów i protokołów: Obsługa standardów i protokołów:
IEEE 802.lp, IEEE 802.1Q, IEEE IEEE 8O2.lp, IEEE 802.1Q, IEEE
802.1AB 802.1AB
Gwarancja: minimum 24 miesiące Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon 1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon
bezprzewodowy z nadajnikiem i bezprzewodowy z nadajnikiem i
odbiornik - 2 szt. odbiornik - 2 szt.
Zestaw mikrofon bezprzewodowy, Zestaw mikrofon bezprzewodowy,
nadajnik, odbiornik oraz akcesoria - nadajnik, odbiornik oraz akcesoria
2 zestawy 2 zestawy
W dostawie dwa systemy składające W dostawie dwa systemy składające
się z: się z:
- odbiornika - odbiornika
- nadajnika - nadajnika
- mikrofonu nausznego - mikrofonu nausznego
- dodatkowego akumulatora - dodatkowego akumulatora
ODBIORNIK ODBIORNIK
Częstotliwości do wyboru: Częstotliwości do wyboru:
minimalnie 15 kanałów minimalnie 15 kanałów
Funkcje automatycznego ustawiania: Funkcje automatycznego ustawiania:
Automatyczne zarządzanie Automatyczne zarządzanie
częstotliwościami pracy częstotliwościami pracy
Załączone anteny: Zamocowane na Załączone anteny: Zamocowane na
stałe stałe
Wyświetlacz: LCD Wyświetlacz: LCD
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Monitoring stanu baterii nadajnika: w Monitoring stanu baterii nadajnika: w
odbiorniku odbiorniku
Szerokość pasma strojenia: 2400— Szerokość pasma strojenia: 2400—
2483.5 MHz 2483.5 MHz
Zasięg: minimum 60 m Zasięg: minimum 60 m
Tłumienie sygnałów Tłumienie sygnałów
pasożytniczych >35 d B pasozytniczych:>35 d B
Zakres regulacji wzmocnienia -20 doZakres regulacji wzmocnienia: -20 do
40dB 40dB
Zabezpieczenie zasilania Zabezpieczenie zasilania
fantomowego: Tak fantomowego: Tak
Konfiguracja wyjść: Konfiguracja wyjść:
Wyjście XLR: symetryczne Wyjście XLR: symetryczne
Wyjście 6,35 mm (1/4): symetryczneWyjście 6,35 mm (1/4): symetryczne
Maksymalny poziom wyjściowy Maksymalny poziom wyjściowy
audio: -20 dBm audio: -20 dBm
NADAJNIK BODYPACK NADAJNIK BODYPACK
Zasilanie: akumulator litowo-jonowy Zasilanie: akumulator litowo-jonowy
3,7V 3,7V
Impedancja wejściowa: 900 kOhm Impedancja wejściowa: 900 kOhm
Moc wyjściowa RF: 10 mW E.I.R.R Moc wyjściowa RF: 10 mW E.I.R.P.
max max
Wejście nadajnika: Złącze: 4-pinowe Wejście nadajnika: Złącze: 4-pinowe
męskie złącze mini (TA4M) męskie złącze mini (TA4M)
Konfiguracja: Niesymetryczne Konfiguracja: Niesymetryczne
Maksymalny poziom wejściowy, 1 Maksymalny poziom wejściowy, 1
kHz przy 1% THD: +8.4 dBV (7.5 Vp-kHz przy 1% THD: +8.4 dBV (7.5 Vp

anteny: wewnętrzna, anteny: wewnętrzna,
jednobiegunowa jednobiegunowa
MIKROFON MIKROFON
Typ przetwornika: Pojemnoścowe Typ przetwornika: Pojemnościowe
Wykres kierunkowości: Dookólna Wykres kierunkowości: Dookólna
Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHzPasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
Czułośc (1 kHz): -41 dBy/Pa /9 myl Czułośc (1 kHz): -41 dByIPa / 9 myl
Pa Pa
Równoważny szum własny: 34 dB Równoważny szum własny: 34 dB
Ciśnienie akustyczne: 107 dB SPL Ciśnienie akustyczne: 107 dB SPL
Rodzaj mocowania: na jednym uchu Rodzaj mocowania: na jednym uchu
Gwarancja na zestaw: minimum 24 Gwarancja na zestaw: minimum 24
miesiące miesiące
1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną 1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną
klawiatura) — 1 szt. klawiatura) — 1 szt.
Laptop 2 w 1 (laptop z odłączaną Laptop 2 w 1 (laptop z odłączaną
klawiatura) Przekątna ekranu LCD: klawiatura) Przekątna ekranu LCD:
10.1 cali 10.1 cali
Rozdzielczość LCD: 1366 x 768 Rozdzielczość LCD: 1366 x 768
pikseli pikseli
Typ matrycy LCD: IPS, dotyk wy Typ matrycy LCD: IPS, dotykowy
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Pamięć RAM: minimum 2GB Pamięć RAM: minimum 2GB
Pojemność dysku twardego: Pojemność dysku twardego:
minimum 500 GB dysk magnetyczny minimum 500 GB dysk magnetyczny
+ minimum 32 GB dysk Flash + minimum 32 GB dysk Flash
Wyjścia karty graficznej: 1 x micro Wyjścia karty graficznej: 1 x micro
HDMI HDMI
Czas pracy na akumulatorze Czas pracy na akumulatorze
(nieobciążony): minimum 10 godz. (nieobciążony): minimum 10 godz.
Karta dźwiękowa: stereo Karta dźwiękowa: stereo
Wbudowany czytnik kart pamięci: Wbudowany czytnik kart pamięci:
SDXC, SDHC, MicroSD SDXC, SDHC, MicroSD
Komunikacja: WiR IEEE 802.llb/g/n Komunikacja: WiFi IEEE 802.llb/g/n
Bluetooth Bluetooth
Interfejsy: minimum 1 x USB 3.0 Interfejsy: minimum 1 x IJSB 3.0
microUSB microUSB
Zainstalowany system operacyjny: Zainstalowany system operacyjny:
Windows 8 Windows 8
Etui I futerał: tak Etui / futerał: tak
Inne: żyroskop czujnik światła Inne: żyroskop czujnik światła
akcelerometr, wymagana możliwość akcelerometr, wymagana możliwość
pracy jako tablet przy odłączonej pracy jako tablet przy odłączonej
stacji dokującej oraz jako laptop po stacji dokującej oraz jako laptop po
podłączeniu stacji dokującej podłączeniu stacji dokującej
Gwarancja: minimum 24 miesiące Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.6 Konwerter microHDMl do VGA — 1.6 Konwerter microHDMl do VGA —

szt. 5 szt. 5
Konwerter microH DM1 do VGA - 5 Konwerter microH DM1 do VGA - 5
szt. Wejście: microHDMl szt. Wejście: microHDMl
Wyjście: złącze VGA (DE-15) Wyjście: złącze VGA (DE-15)
Zgodność z systemami Zgodność z systemami
operacyjnymi: Windows XP, operacyjnymi: Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 Windows Vista, Windows 7
Zasilanie: z portu Zasilanie: z portu
Obsługiwane rozdzielczości: 1920 Obsługiwane rozdzielczości: 1920
x 1080, 1680 x 1050, 1600 x x 1080, 1680 x 1050, 1600 X

1200,1440 x 900, 1400 x 1050, 1280 1200,1440 x 900, 1400 x 1050, 1280
x 1024, 1280 x 800, 1280 x 720, x 1024, 1280 x 800, 1280 X 720,
1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480. 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480.
Gwarancja: minimum 12 miesięcy Gwarancja: minimum 12 miesięcy
1.7 Adapter, przejściówka mini 1.7 Adapter, przejściówka mini
(mikro) Display Port-> HDMI — szt. 5 (mikro) Display Port-> HDMI — szt. 5
Adapter, przejściówka mini (mikro) Adapter, przejściówka mini (mikro)
Display Port -> HDMI - 5 szt. Display Port -> HDMI - 5 szt.
Obsługa DisplayPort 1.la wejście Obsługa DisplayPort 1.la wejście
Obsługa HDMI 1.3b wyjście, audio Obsługa HDMI 1.3b wyjście, audio
Maks. rozdzielczość: 1080p Maks. rozdzielczość: 1080p
Gwarancja: minimum 12 miesięcy Gwarancja: minimum 12 miesięcy
1.8 Transformator separacyjny Di- 1.8 Transformator separacyjny Di
Box pasywny — szt. 3 Box pasywny — szt. 3
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Transformator separacyjny Di-Box Transformator separacyjny Di-Box
pasywny - 3 szt. Ilość kanałów: 2 pasywny 3 szt. Ilość kanałów: 2
Wejścia: XLR lub Jack 1/4 Wejścia: XLR lub Jack 1/4”
Wyjścia: XLR lub Jack 1/4” Wyjścia: XLR lub Jack 1/4”
Pasmo przenoszenia: od 10Hz do Pasmo przenoszenia: od 10Hz do
50kHz 50kHz
Zniekształcenia THD: ~0,01% Zniekształcenia TH D: ~0,01%
Filtr: 30kHz Filtr: 30kHz
Gwarancja: minimum 24 miesiące Gwarancja: minimum 24 miesiące
1.9 Przejściówka/adapter z duży 1.9 Przejściówka/adapter z duży
Jack na mały Jack stereo — szt. 4 Jack na mały Jack stereo — szt. 4
Przejściówka / adapter z duzy Jack Przejściówka I adapter z duży jack
na mały jack stereo - 4 szt. Opis: na mały jack stereo - 4 szt. Opis:
wtyk mały jack 3.5mm z gnazda wtyk mały jack 3.5mm z gniazda
nakablowego duży jack 6 3mm nakablowego duży jack 6.3mm
1.10 Wtyk stero jack - szt. 6 1.10 Wtyk stero jack - szt. 6
Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3 Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3
mm mm
1.11 Wtyk mono jack — szt. 6 1.11 Wtyk mono jack — szt. 6
Wtyk mono Jack - 6 szt. Rozm r: 6,3 Wtyk mono jack - 6 szt. Rozmiar: 6,3
mm mm
1.12 Wtyk mini jack — szt. 10 1.12 Wtyk mini jack — szt. 10
Wtyk stereo mini jack - 10 szt. Wtyk stereo mini jack - 10 szt.
Rozmiar: 3,5 mm Rozmiar: 3,5 mm
1.13 Wtyk męski XLR — szt. 10 1.13 Wtyk męski XLR — szt. 10
Wtyk męski XLR - 10 szt. Wtyk męski XLR - 10 szt.
1.14 Wtyk żeński XLR— szt. 10 1.14 Wtyk żeński XLR— szt. 10
Wtyk żeński XLR - 10 szt. Wtyk żeński XLR - 10 szt.
2. Dostarczone wlw produkty 2. Dostarczone w/w produkty
muszą być fabrycznie nowe i muszą muszą być fabrycznie nowe i muszą
pochodzić z bieżącej produkcji, pochodzić z bieżącej produkcji,
Zamawiający wyklucza dostawę Zamawiający wykiucza dostawę
sprzętu powystawowego. sprzętu powystawowego.
3. Zaoferowane urządzenia 3. Zaoferowane urządzenia
muszą być kompletne i gotowe muszą być kompletne i gotowe
do użytkowania bez dodatkowych do uzytkowania bez dodatkowych
zakupów i inwestycji. Do urządzeń zakupów i inwestycji. Do urządzeń
muszą być dołączone instrukcje muszą być dołączone instrukcje
obsługi mwjęzyku polskim. obsługi mwjęzyku polskim.
4. W przypadku dostarczenia 4. W przypadku dostarczenia
urządzen wadliwych lub nie urządzen wadliwych lub nie
spełniających warunków spełniających warunków
zamówienia, Zamawiający zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo ządania zastrzega sobie prawo ządania
wymiany w ciągu 7 dni wadliwego wymiany w ciągu 7 dni wadliwego
lub niezgodnego z warunkami lub niezgodnego z warunkami
zamówienia sprzętu na nowy wolny zamówienia sprzętu na nowy, wolny
od wad. od wad.
5. Wymagane jest dostarczenie 5. Wymagane jest dostarczenie
szczegółowej specyfikaci do pozycji: szczegółowej specyfikacji do pozycji:
1.1 Kamera z akcesoriami 1.1 Kamera z akcesoriami
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1.2 Czytnik e-book 1.2 Czytnik e-book
1.3 Zarządzamy przełącznik (switch) 1.3 Zarządzamy przełącznik (switch)
1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon 1.4 Zestaw cyfrowy mikrofon
bezprzewodowy z nadajnikiem i bezprzewodowy z nadajnikiem i
odbiornik odbiornik
1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną 1.5 Laptop 2w1 (laptop z odłączaną
klawiatura) klawiatura)
1.8 Transformator separacyjny Di- 1.8 Transformator separacyjny Di
Box pasywny Box pasywny
6. Zamawiający nie dopuszcza 6. Zamawiający nie dopuszcza
możliwość składania ofert możliwość składania ofert
częściowych. częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza 7. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert możliwości składania ofert
wariantowych, wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje 8. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zamówień udzielenia zamówień
uzupełniających, o których mowa w uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp. art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje 9. Zamawiający nie przewiduje
prowadzenia aukcji elektronicznej, prowadzenia aukcji elektronicznej.
10. Przedmiotem niniejszego 10. Przedmiotem niniejszego
postępowania nie jest zawarcie postępowania nie jest zawarcie
umowy ramowej. umowy ramowej.

yl.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się Zamiast: Powinno być:
zmieniane daty:

yl.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

yl.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

yl.4) Inne dodatkowe informacje:

yI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/04/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-057239
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