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oGŁoSZENIE o ZMIANIE oGŁoSZENIA
ogłoszenie dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu= 224703 - 2oI4 data 23.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 2I, o2-L34 Warszawa, woj' mazowieckie, tel. 22 464 22 50,

fax.22 846 78 33.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁoSZENIU

II.1) Tekst' który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci LAN wraz z robotami

wykończeniowymi pomieszczeń na IV iV piętrze budynku biurowego na ul' 1 Sierpnia 21 w Warszawie, a

szczególności roboty określone w pkt. 9 Programu funkcjonalno- użytkowego, tj': 1) dostarczenie i

instalację dwóch typu MCK, 2) modernizację wycofanych od strony LPD linii sieci LAN, 3) zaterminowanie

linii od strony LPD, 4) dostarczenie i wymiana uszkodzonych gniazd sieci LAN, 5) dostarczenie i montaż

kabli krosowych, 6) dostarczenie i montaz media konwerterów, 7)dostarczenie i montaŹ klimatyzatorów, 8)

dostarczenie kluczy uprawniających do gniazd elektrycznych, 9) wykonie dokumentacji projektowej sieci

LAN, 10) wykonanie prac wykończeniowych. 2' Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, określa

załącznik nr 1 do sIWz - Program funkcjonalno- użytkowy. 3. Całkowite szacunkowe wynagrodzenie

wykonawcy bez podatku od towarów iusług: I37 772,35 zł (słownie: sto trzydzieści pięćtysięcy siedemset

siedemdziesiąt dwa złote 35/100).'

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci LAN wraz z robotami

wykończeniowymi pomieszczeńna IV iV piętrze budynku biurowego na ul. 1Sierpnia 21 w Warszawie, a W

szczególności roboty określone w pkt' 9 Programu funkcjonalno - użytkowego dla części A, tj.: 1)

dostarczenie i instalację dwóch szaf typu McK, 2) wykonanie sieci LAN kategorii 6A, 3) dostarczenie i

montaŻ kabli krosowych, 4) dostarczenie i montaż media konwerterów, 5) dostarczenie i montaz

klimatyzatorów, 6) dostarczenie kluczy uprawniających do gniazd elektrycznych, 7) wykonanie

dokumentacji projektowej, 8) prace wykończeniowe związane z częścią A zamówienia oraz roboty

określone w pkt' 9 Programu funkcjonalno - uzytkowego dla części B, tj.: 1) modernizacja systemu

sygnalizacji pozaru na IV i V piętrze, 2) wykonanie dokumentacji projektowej.2. Szczegółowy opis i zakres

przedmiotu zamówienia, określa załącznik nr 1 do Umowy - Program funkcjonalno- uzytkowy. 3' Całkowite

szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług. Część A: 277 642,29(słownie:

dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote 28l100)' Część B: 85 365,85

(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 85/100).'
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II'1.7).

W ogłoszeniu jest: Nie.

W ogłoszeniu powinno być: Tak.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).

W ogłoszeniu jest: Warunkiem udziału W postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium W Wymagane j przez zamawiającego wysokości nalezy wnieść

przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu' b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o których mowa W art.6b ust.5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r' o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z2007

r. Nr 42, poz' 275 ze zm.). Wadium Wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na nieoprocentowany

rachunek bankowy zamawiającego o numerze NBP o o Warszawa 09 1010 1010 0024 9513 9120 0000 z

dopiskiem wadium FA-2900-7 2014. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy

Wymagana kwota znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania

ofert. oryginał dokumentu potwierdzającego Wniesienie wadium musi być dołączony do oferty'(nie dotyczy

wadium Wnoszonego w pieniądzu) Dokument powinien być dołączony do ofeńy w sposób umożliwiający

dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Treść dokumentu musi być

zgodna z przepisem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy i muszą z niego wynikać okoliczności zatrzymania wadium w

przypadkach określonych w ustawie,. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać: nazwa

zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego)' gwaranta lub

poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib, określenie

wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, kwota gwarancji lub poręczenia,

termin wazności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, począWszy od dnia

Wyznaczonego na dzień składania ofert, bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie

zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty

zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa W art. 46 ust' 4a

lub ust' 5 ustawy. Wadium Wnoszone w formach innych niż w pieniądzu nie moze zawierać klauzuli

warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty, polegającej na zapisie, że żądanie zapłaty powinno

być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek zamawiającego, który potwierdzi podpisy

złoŻone na żądaniu wypłaty lub polegające na Źądaniu gwaranta dostarczenia mu kserokopii wzorów

podpisów z banku prowadzącego rachunek zamawiającego. Niewniesienie wadium W Wymaganym terminie

(takze na przedłużony okres związania ofertą), wysokości lub formie, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z

postępowania. Zamawiający zatrzymuje wadium, jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym

mowa W art.26 ust' 3 ustawy niezłoŻy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa W art.25 ust, 1

ustawy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów nalezących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
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art' 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie nalezy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody

na poprawienie omyłki, o której mowa W art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości

wybrania oferty złozonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej, lub którego oferta została wybrana

odmówi podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego na Warunkach określonych

w ofercie, lub zawarcie umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się niemozliwe z

przyczYn lezących po stronie wykonawcy..

W ogłoszeniu powinno być: Warunkiem udziału W postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości;

na część A: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), na część B: 200 zł (słownie: dwieście złotych), na

częśćA iBłącznie: I2oozł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). Wadium w wymaganej przez

zamawiającego wysokości należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, W jednej lub kilku

następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie 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 z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r' Nr 42, poz. 275 ze zm.). Wadium Wnoszone w pieniądzu

nalezy wpłacić przelewem na nieoprocentowany rachunek bankowy zamawiającego o numerze NBP o o

Warszawa 09 1010 1010 0024 9513 9120 0000 z dopiskiem wadium FA-2900-7- 2OI4 . Wniesienie

wadium w pieniądzu będzie skuteczne tylko wówczas, gdy wymagana kwota znajdzie się na rachunku

bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium Wnoszonego W

formie formach określonych w pkt 9.2.2 - 9.2.5 SIWZ, oryginał dokumentu potwierdzającego Wniesienie

wadium musi być dołączony do oferty. Dokument powinien być dołączony do oferty w sposób

umozliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. Treść

dokumentu musi być zgodna z przepisem art. 46 ust' 4a i 5 ustawy i muszą z niego wynikać okoliczności

zatrzymania Wadium w przypadkach określonych w ustawie. Z treści gwarancji/poręczenia musi

jednocześnie wynikać: a)nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia

(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającejo gwarancii lub poręczenia) oraz

adresy ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c)

kwota gwarancji lub poręczenia, d)termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres

związania ofertą, począWszy od dnia Wyznaczonego na dzień składania ofert, e)bezwarunkowe,

nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przezzamawiającego w terminie związania ofertą,

zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia

zdarzeń, o których mowa W art.46 ust.4a lub ust. 5 ustawy, f)wadium Wnoszone w formach innych niż w

pieniądzu nie może zawierać klauzuli warunkującej zapłatę przez gwaranta należnej kwoty, polegającej na

zapisie, że żądanie zapłaty powinno być przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek

zamawiającego, który potwierdzi podpisy złozone na żądaniu wypłaty lub polegające na żądaniu gwaranta

dostarczenia mu kserokopii wzorów podpisów z banku prowadzącego rachunek zamaWiającego.
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Niewniesienie wadium W Wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wysokości

lub formie, skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania' Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli

wykonawca: a)w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa W art.26 ust' 3 ustawy nie złoży dokumentów

lub oświadczeń, o których mowa W art. 25 ust. 1 ustaWy, lub pełnomocnictw, listy podmiotów należących

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie

nalezy do grupy kapitałowej, lub nie Wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa W art. 87 ust. 2

pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako

najkorzystniejszej, b)którego oferta została wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie

przedmiotowego zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy W

sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego stało się nłemozliwe z przyczyn leżących po stronie

wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).

W ogłoszeniu jest: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upĘwem terminu składania ofert, a jezeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, należycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji

pomieszczeń biurowych, o wartości co najmniej 80 000'00 zł brutto i jedną robotę budowlaną polegająca

na instalacji sieci LAN w budynku biurowym o wańości co najmniej 80 000 zł brutto' ocena spełniania

warunku nastąpi według formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonego Wraz z ofertą 1.

oświadczenia , 2. wykazu robót oraz dowodów , o których mowa W pkt uI.4.1).

W ogłoszeniu powinno być: Część A: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną

polegającą na modernizacji pomieszczeń biurowych, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto i jedną

robotę budowlaną polegająca na instalacji sieci LAN w budynku biurowym o wartości co najmniej 80 000 zł

brutto, Część B: w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, należycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończyli dwie roboty budowlane polegające na modernizacji lub wykonaniu

instalacji sygnalizacji pożaru W pomieszczeniach biurowych, o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto'

Część A i B w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŹeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - W tym okresie, należycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji

pomieszczeń biurowych, o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto i jedną robotę budowlaną polegająca

na instalacji sieci LAN w budynku biurowym o wartości co najmniej 80 000 zł brutto oraz W okresie

ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, nalezycie wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli

dwie roboty budowlane polegające na modernizacji lub wykonaniu instalacji sygnalizacji pożaru w
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pomieszczeniach biurowych, o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto' ocena spełniania warunku nastąpi

według formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonego Wraz z ofertą 1, oświadczenia, 2. wykazu

robót oraz dowodów , o których mowa W pkt III'4.1).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3'4).

W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co

najmniej: a) 2 osobami posiadającymi certyfikaty w zakresie instalacji okablowania strukturalnego,

zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania

WystaWiony przez producenta oferowane1o przez wykonawcę systemu okablowania, b) 2 osobami

posiadającymi certyfikaty w zakresie pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń

okablowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi

producenta okablowania wystawiony przez producenta oferowanego przez wykonawcę systemu

okablowania, c) 1 osobą - pełniącą funkcję Kierownika Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane

przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub w specjalności architektonicznej albo odpowiadające im WaŻne uprawnienia budowlane.

Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, zamawiający dopuszcza także pełnienie ww.

funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na

zasadach określonych w art' 12a ustawy zdnia7lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z20!3r'Ipoz'

t409 zezm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r, o zasadach uznawania

kwalłfikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz' U. Nr 63, poz. 394 ze

zm.)' d) zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wskazał tę samą osobę (lub osoby) do wykonania

zamówienia, o ile posiada ona kwalifikacje Wymagane odpowiednio w pkt.6.1.3 od a) do c)' ocena

spełniania warunku nastąpi według formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonego Wraz z ofertą:

1. oświadczenia,Ż, wykazu osób, o którym mowa W pkt. III.4.1)..

W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co

najmniej Część A: a) 2 osobami posiadającymi certyfikaty w zakresie instalacji okablowania

strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta

okablowania wystawiony przez producenta oferowanego przez wykonawcę systemu okablowania, b) 2

osobami posiadającymi certyfikaty w zakresie pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń

oka-blowania strukturalnego, zgodnie z normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi

producenta okablowania wystawiony przez producenta oferowanego przez wykonawcę systemu

okablowania, c) 1 osobą - pełniącą funkcję Kierownika Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane

przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub w specjalności architektonicznej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane.

Część s: a) 1 osobą- pełniąca funkcje kierownika projektu - posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i uaądzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych i doświadczenie zawodowe min' 3 lata' Część A i B: a) 2 osobami
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posiadającymi certyfikaty w zakresie instalacji okablowania strukturalnego, zgodnie z normami mię-

dzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania wystawiony przez producenta

oferowanego przez wykonawcę systemu okablowania, b) 2 osobami posiadającymi certyfikaty w zakresie

pomiarów, nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzeń oka-blowania strukturalnego, zgodnie z

normami międzynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi producenta okablowania wystawiony przez

producenta oferowanego przez wykonawcę systemu okablowania, c) 1 osobą - pełniącą funkcję Kierownika

Budowy - posiadającą uprawnienia budowlane przynajmniej w ograniczonym zakresie do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności architektonicznej albo

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane. d) 1 osobą- pełniąca funkcje kierownika projektu -

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i doświadczenie zawodowe min. 3

lata. Zamawiający dopuszcza, aby wykonawca wskazał więcej niz raz tę samą osobę (lub osoby) do

wykonania zamówienia, o ile posiada ona Wymagane kwalifikacje. Zgodnie z zasadami określonymi we

właściwych przepisach, zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z2oI3 r', poz' 1409 zezm'), z uwzględnieniem

postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz' 394 ze zm'), ocena spełniania warunku

nastąpi według formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonego Wraz z ofertą: 1, oświadczenia,2,

wykazu osób, o którym mowa W pkt. III'4'1).

Miejsce, w którym znajduje się zmienlany tekst: III.3'5).

W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki

finansowe w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) lub

posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niŻ 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy

złotych). ocena spełniania warunku nastąpi według formuły spełnia- nie spełnia na podstawie

dostarczonego Wraz z ofertą: 1. oświadczenia,2 informacji banku lrib spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, o której mowa W pkt. III.4.1)' Jeżeliz uzasadnionej przyczynY wykonawca nie może

przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez

zamawiającego, moŻe przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie

opisanego przez zamawiającego warunku..

W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy Część ł:

posiadają środki finansowe W wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy

złotych) lub po-siadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (słownie:

osiemdziesiąt tysięcy złotych). Część B: posiadają środki finansowe w wysokości nie mniejszej niż 10

000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej

niż 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Część A i B posiadają środki finansowe W wysokości nie
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mniejszej niż 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) lub posiadają zdolność kredytową w

wysokości nie mniejszej niż 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). ocena spełniania

warunku nastąpi według formuły spełnia- nie spełnia na podstawie dostarczonego Wraz z ofeńą: 1.

oświadczenia, 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, o której mowa W

pkt. III.4.1)' JeŻeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących

sytuacji finansowej i ekonomicznej Wymaganych przez Zamawiającego, moŹe przedstawić inny dokument,

który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekstl IV'2'1).

W ogłoszeniu jest: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 - Cena-95

2-Wykończenie linii LAN kategorii 5 komponentami kategoria 6a - 5'

Wogłoszeniu powinno być: CzęśćA: 1. - NajniŹsza cena - 100 Część B 1. - Cena -942' - Bezpłatny

serwis gwarancyjny - 6.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: |v'4'4)'

W ogłoszeniu jest: 07 .I1.2014 godzina 10:00.

W ogłoszeniu powinno być: 10.11.2014 godzina 11;00.
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