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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Powiat Suski
ul. Kościelna 5b
Sucha Beskidzka
34-200
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Grzybek
Tel.:  +48 338757920
E-mail: zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl 
Faks:  +48 338741552
Kod NUTS: PL21
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.powiatsuski.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii, Katastru
iGospodarki Mieniem
Numer referencyjny: Wz.272.3.2017.WG

II.1.2) Główny kod CPV
48821000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału
Geodezji, kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia danych tj. pozycje nr 1-14
Załącznika nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni Wydziału Geodezji, kartografii,
Katastru i Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów tj. pozycje 15-18 Załącznika nr 2
do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia
pozostałe informacje w siwz

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

mailto:zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl
http://www.powiatsuski.pl/starostwo/przetargi
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17/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: powiatsuski
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-105312
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 146-301438
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/07/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Oferta musi zawierać:
a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b) Szczegółowy formularz ofertowo cenowy według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
–wypełnionywzakresie tych części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę
tj.:wzakresieCzęści nr 1wpozycjach 1-14, a w zakresie Części nr 2 w pozycjach 15-18,
c) w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację
natematczęścizamówienia,którejwykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom i podania
przezwykonawcęfirmpodwykonawców (wpunkcie8 Formularza Ofertowego),
d) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie),oileofertęskładapełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia),
e) oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziałuwpostępowaniuniepodleganieprzez Wykonawców wykluczeniu z postępowania w formie JEDZ
f) dokument wadium
5.3.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności
technicznejlubzawodowejokreślonegowpkt 4.1.2 ppkt 3 lit. a SIWZ – dla części nr 1 zamówienia
zamawiający żądaodwykonawcy:wykazudostawwykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składaniaofert, ajeżeliokresprowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości,przedmiotu,datwykonaniai podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniemdowodówokreślającychczy tedostawy zostaływykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, sąreferencjebądź innedokumentywystawioneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy były
wykonywane, a jeżelizuzasadnionejprzyczyny oobiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów –oświadczeniewykonawcy
5.4.1 W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadająwymaganiomokreślonymprzezzamawiającego,zamawiający żąda przedłożenia:
1) Dla serwerów, o których mowa w pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku
min.694punktówwteścieSPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów,
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego,
2) Dla serwera, o którym mowa w pozycji 2 Opisu przedmiotu zamówienia:

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:301438-2017:TEXT:PL:HTML
www.spec.org
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a) wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/
high_end_cpus.htmlpotwierdzającegoosiągnięciewynikumin. 20,078 punktów dla jednego procesora w
teściePassMark – CPUMark,
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego,
3) Dla macierzy, o której mowa w pozycji 3 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego,
4) Dla serwera, o którym mowa w pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia:
a) wydruku ze strony stronie www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku
min.377punktówwteścieSPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów
b) oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego
5) Dla Zapory sieciowej, Systemu bezpieczeństwa, UTM, o których mowa
wpozycji12Opisuprzedmiotuzamówienia:
a) oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do
realizowaniaserwisugwarancyjnegonaterenieUnii Europejskiej
b) oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
ogotowościświadczenianarzeczZamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu
internetowegoi infoliniitelefonicznej)
c) certyfikat ISO 9001 lub normy równoważnej podmiotu serwisującego
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny
ofert,anastępniebadania,czywykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
niepodlegawykluczeniuorazspełniawarunki działu wpostępowaniu.
Wadium w formach wskazanych w SIWZ.
Powinno być:
Oferta musi zawierać:
a)Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ,
b)Szczegółowy formularz ofertowo cenowy według wzoru
stanowiącego„ZałącznikdopismaWZ.272.3.2017.WG.5 – Załącznik nr 2 do siwz- OPZ szczegółowy formularz
ofertowo-cenowy-zaktualizowany”– wypełnionyw zakresie tych części przedmiotu zamówienia, na które
Wykonawcaskładaofertętj.: w zakresieCzęści nr 1 wpozycjach 1-14, a w zakresie Części nr 2 w pozycjach 15-18
c)w przypadku powierzania części zamówienia podwykonawcom – informację
natematczęścizamówienia,którejwykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom i podania
przezwykonawcęfirmpodwykonawców (wpunkcie8 Formularza Ofertowego)
d)pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie),oileofertęskładapełnomocnik (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia)
e)oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców warunków
udziałuwpostępowaniuniepodleganieprzez Wykonawców wykluczeniu z postępowania w formie JEDZ
f)dokument wadium
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznejlubzawodowejokreślonegowpkt
4.1.2 ppkt 3 lit. a SIWZ – dla części nr 1 zamówienia zamawiający
żądaodwykonawcy:wykazudostawwykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składaniaofert, ajeżeliokresprowadzeniadziałalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htmlpotwierdzaj
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htmlpotwierdzaj
www.spec.org
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wartości,przedmiotu,datwykonaniai podmiotów,na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów
określającychczy tedostawy zostaływykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
sąreferencjebądź innedokumentywystawioneprzez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a
jeżelizuzasadnionej
przyczyny oobiektywnymcharakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczeniewykonawcy
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy
odpowiadająwymaganiomokreślonymprzezzamawiającego,zamawiający żąda przedłożenia:
1)Dla serwerów, o których mowa w pozycji 1 Opisu przedmiotu zamówienia:
a)wydruku ze strony www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku
min.694punktówwteścieSPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów,
b)oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego,
2)Dla serwera, o którym mowa w pozycji 2 Opisu przedmiotu zamówienia:
a)wydruku ze strony https://www.cpubenchmark.net/
high_end_cpus.htmlpotwierdzającegoosiągnięciewynikumin. 20,078 punktów dla jednego procesora w
teściePassMark – CPUMark,
b)oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego,
3)Dla macierzy, o której mowa w pozycji 3 Opisu przedmiotu zamówienia:
a)oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego,
4)Dla serwera, o którym mowa w pozycji 4 Opisu przedmiotu zamówienia:
a)wydruku ze strony stronie www.spec.org potwierdzającego osiągnięcie wyniku
min.377punktówwteścieSPECint_rate_base2006 dla dwóch procesorów
b)oświadczenie producenta lub podmiotu realizującego serwis, że w
przypadkuawariidyskitwardepozostająwłasnością zamawiającego
5)Dla Zapory sieciowej, Systemu bezpieczeństwa, UTM, o których mowa
wpozycji12Opisuprzedmiotuzamówienia:
a)oświadczenie producenta wskazujące podmiot uprawniony do
realizowaniaserwisugwarancyjnegonaterenieUnii Europejskiej
b)oświadczanie Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego
ogotowościświadczenianarzeczZamawiającego wymaganego serwisu (zawierające numer modułu
internetowegoi infoliniitelefonicznej)
c)certyfikat ISO 9001 lub normy równoważnej podmiotu serwisującego
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania najpierw oceny
ofert,anastępniebadania,czywykonawca,którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
niepodlegawykluczeniuorazspełniawarunki działu wpostępowaniu
wadium jak w siwz
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego
nawyposażenieserwerowniWydziałuGeodezji,kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:

www.spec.org
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htmlpotwierdzaj
https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.htmlpotwierdzaj
www.spec.org
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Część nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenieserwerowniWydziałuGeodezji,kartografii,Katastru
i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieciigromadzenia danychtj. pozycjenr 1-14Załącznika nr
2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenieserwerowniWydziałuGeodezji,kartografii,Katastru
i Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego iakcesoriów tj.pozycje15-18Załącznika nr 2do SIWZ-
Opis przedmiotu zamówienia
pozostałe informacje w SIWZ.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego
nawyposażenieserwerowniWydziałuGeodezji,kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część nr 1: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenieserwerowniWydziałuGeodezji,kartografii,Katastru
i Gospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieciigromadzenia danychtj. pozycjenr 1-14 „Załącznika
do pisma WZ.272.3.2017.WG.5 – Załącznik nr 2 do siwz-OPZ szczegółowyformularzofertowo-cenowy-
zaktualizowany”
Część nr 2: Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenieserwerowniWydziałuGeodezji,kartografii,Katastru
i Gospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczegoi akcesoriówtj. pozycje15-18„Załącznika do pisma
WZ.272.3.2017.WG.5 – Załącznik nr 2 do siwz- OPZszczegółowyformularzofertowo-cenowy-zaktualizowany”
pozostałe informacje w SIWZ.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: część nr 1
Zamiast:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni
WydziałuGeodezji,kartografii,KatastruiGospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia
danychtj. pozycjenr1-14Załącznikanr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
w tym m.in.: dostawa serwerów, macierzy, switchy,
modułówświatłowodowychdoprzełączników,szafserwerowych, modułu KVM, zasilaczy awaryjnych UPS,
zaporysieciowej,systemubezpieczeństwa,UTM,urządzenia do przechowywania danych, oprogramowania
domonitoringu sieci istacjiroboczych
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48821000-9Serwerysieciowe;32424000-1Infrastrukturasieciowa; 32422000-7 Elementy składowe sieci;
31682500-5Awaryjnysprzętelektryczny;48823000-3 Serweryplików; 48421000-5 Pakiety oprogramowania
dozarządzaniaurządzeniami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaMałopolskiego na lata 2014 – 2020
pozostałe informacje w SIWZ
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 1: 10 000 PLN
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,ztym,żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia9.11.2000r.outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ….”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium,
któreznajdziesięnarachunkubankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni
WydziałuGeodezji,kartografii,KatastruiGospodarki Mieniem w zakresie urządzeń do obsługi sieci i gromadzenia
danychtj. pozycjenr 1-14„Załącznikado pisma WZ.272.3.2017.WG.5 – Załącznik nr 2 do siwz- OPZ
szczegółowyformularzofertowo-cenowy-zaktualizowany”
w tym m.in.: dostawa serwerów, macierzy, switchy,
modułówświatłowodowychdoprzełączników,szafserwerowych, modułu KVM, zasilaczy awaryjnych UPS,
zaporysieciowej,systemubezpieczeństwa,UTM,urządzenia do przechowywania danych, oprogramowania
domonitoringu sieci istacjiroboczych
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
48821000-9Serwerysieciowe;32424000-1Infrastrukturasieciowa; 32422000-7 Elementy składowe sieci;
31682500-5Awaryjnysprzętelektryczny;48823000-3 Serweryplików; 48421000-5 Pakiety oprogramowania
dozarządzaniaurządzeniami
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaMałopolskiego na lata 2014 – 2020
pozostałe informacje w SIWZ
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 1: 10 000 PLN
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,ztym,żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia9.11.2000r.outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ….”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium,
któreznajdziesięnarachunkubankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: część nr 2
Zamiast:
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Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni
WydziałuGeodezji,kartografii,KatastruiGospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów tj.
pozycje15-18Załącznika nr 2do SIWZ-Opis przedmiotu zamówienia
w tym m.in.: dostawa dysków przenośnych, dysków twardych, licencji dostępowych, akcesoriów
Kod CPV: 32582000-6 Nośniki danych; 48000000-8
Pakietyoprogramowaniaisystemyinformatyczne;32422000-7 Elementy składowe sieci
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaMałopolskiego na lata 2014 – 2020
pozostałe informacje w SIWZ
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 2: 500 PLN
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,ztym,żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia9.11.2000r.outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ….”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium,
któreznajdziesięnarachunkubankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
Dostawa sprzętu informatycznego na wyposażenie serwerowni
WydziałuGeodezji,kartografii,KatastruiGospodarki Mieniem w zakresie sprzętu pomocniczego i akcesoriów
tj. pozycje15-18„Załącznikado pismaWZ.272.3.2017.WG.5 – Załącznik nr 2 do siwz- OPZ szczegółowy
formularzofertowo-cenowy-zaktualizowany”
w tym m.in.: dostawa dysków przenośnych, dysków twardych, licencji dostępowych, akcesoriów
Kod CPV: 32582000-6 Nośniki danych; 48000000-8
Pakietyoprogramowaniaisystemyinformatyczne;32422000-7 Elementy składowe sieci
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w
ramachRegionalnegoProgramuOperacyjnegoWojewództwaMałopolskiego na lata 2014 – 2020
pozostałe informacje w SIWZ
Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
dla części nr 2: 500 PLN
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej,ztym,żeporęczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia9.11.2000r.outworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego:
nr 31 2030 0045 1110 0000 0155 1450
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
z adnotacją „wadium – numer sprawy WZ.272.3.2017.WG część nr ….”
Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium,
któreznajdziesięnarachunkubankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


