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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II. 

Punkt: 9) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Pakiet 1 : do 40 dni od 

dnia zawarcia umowy Pakiet 2 : do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że 

dostawa urządzeń stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 30 dni od zawarcia umowy Pakiet 3 

: do 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa urządzeń stanowiących 

przedmiot umowy nastąpi do 30 dni od zawarcia umowy 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Pakiet 1 : do 

40 dni od dnia zawarcia umowy Pakiet 2 : do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z 

zastrzeżeniem, że dostawa urządzeń stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 40 dni od 

zawarcia umowy Pakiet 3 : do 37 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa 

urządzeń stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 30 dni od zawarcia umowy 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III. 

Punkt: 6) 

W ogłoszeniu jest: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), 

Zamawiający żąda: a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, 

programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, których autentyczność musi 

zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; Celem potwierdzenia 

spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w Formularzu wymaganych 

warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 3.1 – 3.3 do SIWZ, odpowiednio dla Pakietu 

od 1 do 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Karty katalogowe, instrukcje obsługi producenta, 

dystrybutora lub autoryzowanego przedstawiciela producenta (wskazujące producenta i model 

oferowanych urządzeń/ numer katalogowy), potwierdzające zgodność deklarowanych przez 

Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym, dla których Zamawiający w ww. 

Załącznikach określił warunek wskazania producenta, modelu/wersji. Dokumenty, o których 

mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający 

dopuszcza możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub 

autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. 

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 

SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA 

W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 

odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, zgodnie z § 13 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, 

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 

z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), Zamawiający żąda: a) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, 

rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów, 



których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

Celem potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych w Formularzu 

wymaganych warunków technicznych stanowiącym Załączniki nr 3.1 – 3.3 do SIWZ, 

odpowiednio dla Pakietu od 1 do 3 Wykonawca zobowiązany jest złożyć: Karty katalogowe, 

instrukcje obsługi producenta, dystrybutora lub autoryzowanego przedstawiciela producenta 

(wskazujące producenta i model oferowanych urządzeń/ numer katalogowy), potwierdzające 

zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym, dla 

których Zamawiający w ww. Załącznikach określił warunek wskazania producenta, 

modelu/wersji. Dokumenty, o których mowa powyżej, w języku obcym, składane są wraz z 

tłumaczeniem na język polski przy czym dopuszczalnym jest aby tłumaczenie dotyczyło co 

najmniej parametrów technicznych opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 

możliwość posługiwania się wydrukami ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego 

przedstawiciela producenta oferowanych urządzeń. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: CZĘŚĆ NR 2 

Punkt: 6 

W ogłoszeniu jest: INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia dla Pakietu 2 

: do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa urządzeń stanowiących 

przedmiot umowy nastąpi do 30 dni od zawarcia umowy 

W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJE DODATKOWE: Termin realizacji zamówienia dla 

Pakietu 2 : do 25 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że dostawa urządzeń 

stanowiących przedmiot umowy nastąpi do 40 dni od zawarcia umowy 


