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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dyrektywa 20t4/23/UE
Dyrektywa 201,4/24/UE
Dyrektywa 20t4/25lUE

Uwaga: Jeżeli sprostowonie lub modyt'ikacja ogłoszeń prowadzi do znaczqcej zmiany warunków konkurencji, konieczne
jest przedłużenie poczqtkowo przewidzianych terminów lub wszczęcie nowego postępowanio,

Sekcja l: lnstytucja zamawiająca/podmiot zamawiając|
1.1)

(tak jak

Nazwa i adresyl

podanow pierwotnym ogłoszeniu)

nazwa: Powiat Elbląski

Oficjalna

Krajowy

nu

mer identyfikacyjny:2

Adres pocztowy; ul. Saperów 14A
Miejscowość: Elbląg

Kod NUTS: PL621

państwo: polska

Kod pocztowy: 82-300

osoba do kontaktów: piotr kubicki

Tel.: + 48 531320900/ +48 552394935

E-mail: geodezja@powiat.elblag.pl

Faks:

Adresy internetowe

Głównyadres: (uRLl www.powiat.elblag.pl
Adres profilu nabywcy: /UR|J

Sekcja lI: Przedmiot

(tak

jok podano

w pierwotnym ogłoszeniu)

wielkośćlub zakres zamówienia
l1.1.t ) Nazwa:

Numer referencyjny:

Wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu ,,Projekt zintegrowanej informacji
geodezvjno-kańografi cznej powiatu elbląskiego"
kod CPV:

72,31.00.00-1

zamówienia o

2

GN.272.1.1.201B.DM

kod CPV:1,2

Uzu

budowlane o

X Usłu

l1.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjnokańograficznej powiatu elbląskiego" z możliwościąskładania ofert częściowych na poszczególnó zadania:Część1 zamówienia: Wykonanie e-usług publicznych w ramach projektu ,,Projekt zintógrowanej informacji geodezyjno-kańograficznej
poWiatu elbląskiego"

Część2 zamówienia: Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach projektu ,,Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kańograficznej
powiatu elbląskiego"

Projekt dofinansowany W ramach Regionalnego Programu
ze rodków
o Funduszu

o

nego Województwa Warmińsko-Mazu rskiego na lata 2014-202Q

Sekcja Vl: Informacje uzupełniające
V|.5) Data wyslania niniejszego zamówienia: (18/05/2018)

Vl.

Numer

Pierwotne ogłoszenie pzesłane pnez7

]7

X eNotices O

TED

eSender

LogowaniejakoklientTEDeSender: I l7
Dane referenryjne ogłoszenia: 2at8Ą524031 (rok i numer dokumentu)
Numer ogłoszenia w DzUrz. UE - OJIS: 2018/5 068- 757122

LoginTEDeSender:[

Data

O

lnne środki

nia:7

Sekcja Vll: Zmiany
Vl

do zmia

lub dodania

Vl1.1,1) Przyczyna zmiany 7
X Modyfikacja plerwotne,; i nfo rma cji po da nej przez n stytu cję zam awiającą
o P u bli
TED nle
z
e
i
rzez
Vll
Te
na
cW
niu 1

Numer sekcji:

Częśćnr:

miast

2

Miejsce, w którym znajduje się tekst
do modyfikacji:
Numer sekcji:
Częśćnr:

Za

2

Miejsce, w którym znajduje się tekst

Zamiast
Główny kod CPV

tlt].tltl,t ]t].t]t]

PL Formularz standardowy 14 - Sprostowanie

zamaWl
numer

l

Powinno być:

Powinno być:
Główny kod CPV:

t]tl.t]t] .t]t].t]t]
1

do modyfikacji

UzupełniającykodCPV:'t

Numer sekcji: lV.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst
do modyfikacji:

Zamiast

Datai !7
Numer sekcji: lV.2.7)
Miejsce, w którym znajduje się tekst
do modyfikacji:

]t ]t ]t

UzupełniaiącykodCPV:

1

Powinno być

l05/20t8

Da:t:

al06/20t8

Czas lokalny: 10:00

Czas lokalny: 10:00

Zamiast

Powinno być

Datai L7

/05lżOt8

't lt lt lt

oata:ąl06l2018

Czas lokalny: 10:30

Czas lokalny: 10:30

lnne dodatkowe

1 zastosowaó tyle razy, ile jest to konieczne

2
7

jeżeli dotyczy
obowiązkowe informacje, które nie zostaną opublikowane
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PL Formularz standardowy 14 - sprostowanie
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