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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy numer

identyfikacyjny 1046454200000, ul. Kolska  12, 01-045   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 223 808 200, e-mail zamowienia.publiczne@nask.pl, faks 22 3808201,3808391.

Adres strony internetowej (url): www.nask.pl

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: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: Część nr

1: jednej dostawy komputerów o wartości brutto co najmniej 120 000,00 zł (sto tysięcy 00/100);

Część nr 2: jednej dostawy komputerów o wartości brutto co najmniej 60 000,00 zł

(sześćdziesiąt tysięcy 00/100);. Części nr 3: jednej dostawy komputerów o wartości brutto co

najmniej 50 000,00 zł (sto tysięcy 00/100). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, spełnianie ww. warunku w ramach danej Części, Wykonawcy
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wykazują łącznie. Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości dostaw dla potwierdzenia

spełniania w/w warunku udziału w postępowaniu w ramach danej Części. W przypadku, gdy

w ramach realizacji wskazanej przez Wykonawcę dostawy, poza zakresem wymaganym przez

Zamawiającego, były wykonywane również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość

dotycząca tej części dostawy, która obejmowała zakresem dostawy, o których mowa powyżej

dot. danej Części zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie

lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem

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

co najmniej: Część nr 1: jednej dostawy komputerów o wartości brutto co najmniej 120

000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy 00/100); Część nr 2: jednej dostawy komputerów o

wartości brutto co najmniej 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy 00/100);. Części nr 3: jednej

dostawy komputerów o wartości brutto co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie

ww. warunku w ramach danej Części, Wykonawcy wykazują łącznie. Zamawiający nie

dopuszcza sumowania wartości dostaw dla potwierdzenia spełniania w/w warunku udziału w

postępowaniu w ramach danej Części. W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej przez

Wykonawcę dostawy, poza zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane

również inne świadczenia, wykazana musi zostać wartość dotycząca tej części dostawy, która

obejmowała zakresem dostawy, o których mowa powyżej dot. danej Części zamówienia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie Informacje dodatkowe:
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