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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Uniwersytet Warszawski, Krajowy numer identyfikacyjny 12580000000000, ul. ul.
Krakowskie Przedmieście -, 00-927 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
225 520 360, e-mail dzp@adm.uw.edu.pl, faks 225 522 507.
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: 7
W ogłoszeniu jest: Ponadto Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile nie wynika z
dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu
notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) dowód wniesienia wadium (wadium
wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału. Oryginały
można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert (patrz adres –
art. 12 § 1 ust. 1 pkt 2) lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty
zawierającej ofertę). Wysokość wadium została określona w art. 7 SIWZ. 3) Formularz
cenowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca proponujący
artykuły równoważne musi dołączyć do oferty próbki. W wykazie artykułów czystościowych
Zamawiający wytypował cztery artykuły, których jakość będzie stanowiła kryterium w ocenie
oferty, tj. pozycje 22, 25, 54, 80. Dołączenie próbek dla wszystkich tych pozycji jest
obowiązkowe. 4) formularz - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia
siłami własnymi – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 5) W przypadku gdy
Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru załącznik nr 7
do SIWZ).
W ogłoszeniu powinno być: Ponadto Wykonawca złoży: 1) pełnomocnictwo do
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu lub /i do podpisania umowy (o ile
nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać
aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii, 2) dowód wniesienia wadium
(wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać w formie oryginału.
Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu składania ofert (patrz
adres – art. 12 § 1 ust. 1 pkt 2) lub dołączyć np. w koszulce do wierzchniej strony koperty
zawierającej ofertę). Wysokość wadium została określona w art. 7 SIWZ. 3) Formularz
cenowy – zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, Wykonawca proponujący
artykuły równoważne musi dołączyć do oferty próbki. W wykazie artykułów czystościowych

Zamawiający wytypował cztery artykuły, których jakość będzie stanowiła kryterium w ocenie
oferty, tj. pozycje 23, 26, 54, 79. Dołączenie próbek dla wszystkich tych pozycji jest
obowiązkowe. 4) formularz - informacja o częściach zamówienia, których wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia
siłami własnymi – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, 5) W przypadku gdy
Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wg wzoru załącznik nr 7
do SIWZ).

