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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Miejski Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 78777300000, ul. ul. Biernackiego  4, 
26300   Opoczno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 736 14 10, e-mail punktinf1@wp.pl, 
faks 44 736 14 10. 
Adres strony internetowej (url): www.mdkopoczno.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: II.9.ppkt 2a) 
W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający dopuszcza korzystanie z 
Podwykonawców. Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym 
(załącznik nr 1 do SIWZ) zakres/ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 
podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 
2.Gwarancja i rękojmia. a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji ,, na projektor” 
na okres wskazany z formularzu oferty. b) długość okresu gwarancji - stanowi również 
kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin 
minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. c) Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 3.Inne postanowienia ogólne. a) 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. b) Warunki płatności: płatna po dokonaniu odbioru końcowego w 
ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. c) 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 
Rozliczenia w walutach obcych nie będą prowadzone. d) Zamawiający nie przewiduje 
składania ofert częściowych. e) postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowane jest i 
prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
Wykonawców oraz z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. f) jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. g) Zamawiający, przed wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, nie poinformował wykonawców o 
planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, nie przeprowadził dialogu technicznego, 
nie zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo 
lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy 
W ogłoszeniu powinno być: II.9) Informacje dodatkowe: 1.Zamawiający dopuszcza 
korzystanie z Podwykonawców. Wykonawca: a) jest zobowiązany wskazać w formularzu 
ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) zakres/ części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 
2.Gwarancja i rękojmia. a) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na zamówiony 
sprzęt na okres wskazany w formularzu oferty. b) długość okresu gwarancji - stanowi również
kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 24 miesięcy (termin 
minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru 



końcowego. c) Okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 3.Inne postanowienia ogólne. a) 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. b) Warunki płatności: płatna po dokonaniu odbioru końcowego w 
ciągu 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego. c) 
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 
Rozliczenia w walutach obcych nie będą prowadzone. d) Zamawiający nie przewiduje 
składania ofert częściowych. e) postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowane jest i 
prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie 
Wykonawców oraz z zasadami proporcjonalności i przejrzystości. f) jeżeli koniec terminu do 
wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa
dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. g) Zamawiający, przed wszczęciem 
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, nie poinformował wykonawców o 
planach i oczekiwaniach dotyczących zamówienia, nie przeprowadził dialogu technicznego, 
nie zwracając się do ekspertów, organów władzy publicznej lub wykonawców o doradztwo 
lub udzielenie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu 
zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy 


