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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Krajowy numer identyfikacyjny
14880000000000, ul. ul. Szczęśliwicka 40, 02-353 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo
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Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga udokumentowania należytej realizacji co najmniej
jednego zamówienia polegającego na dostawie urządzeń sieciowych o wartości nie mniejszej
niż 100 000 zł. Na każdą z zaoferowanych części zamówienia oddzielnie. 1) wykaz
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane (załącznik nr 3 do siwz).
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga udokumentowania należytej realizacji co
najmniej jednego zamówienia polegającego na dostawie urządzeń informatycznych o wartości
nie mniejszej niż 100 000 zł. Na każdą z zaoferowanych części zamówienia oddzielnie. 1)
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane (załącznik nr 3 do siwz).

