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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajowy numer identyfikacyjny 621278900000, ul. Pl. Powstańców
Warszawy 1, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 560 129, e-mail
zamowienia@uokik.gov.pl, faks 228 270 843.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-11-06, godzina 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-09, godzina 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 6)
W ogłoszeniu jest: 1. opis oferowanego sprzętu pod kątem spełniania wymogów postawionych w Załączniku Nr 1
do SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1 do SIWZ opisując każdy z parametrów (właściwości)
oferowanego sprzętu, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oraz model oferowanego
sprzętu. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego przez
Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. 2. Certyfikat dla mebli laboratoryjnych
potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14727 wystawiony przez jednostki posiadające akredytację w
zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych. 3. Oświadczenie oferenta o:
dygestorium chemoodpornego

spełnieniu wymagań norm dla

spełnianiu przez oferowane dygestorium wymagań dla dygestorium z panelem

elektronicznym – potwierdzone raportem badań w zakresie bezpiecznej i stabilnej pracy sterowania i sygnalizacji
alarmowej wykonane przez laboratorium wzorcujące wg norm PN-EN 61000-4 Część 2, 3, 4, 6, 11 ze zm. i PN-EN
55016-2 Część 1, 3 ze zm. lub równoważne.
W ogłoszeniu powinno być: 1. opis oferowanego sprzętu pod kątem spełniania wymogów postawionych w
Załączniku Nr 1 do SIWZ. Wykonawca wypełnia i podpisuje Załącznik Nr 1 do SIWZ opisując każdy z parametrów
(właściwości) oferowanego sprzętu, które wyspecyfikował Zamawiający, a także określa producenta oraz model
oferowanego sprzętu. Opis ten musi być na tyle szczegółowy, aby pozwolił jednoznacznie stwierdzić zgodność
oferowanego przez Wykonawcę sprzętu z wymaganiami Zamawiającego postawionymi w SIWZ. 2. Certyfikat dla

mebli laboratoryjnych potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN 14727 wystawiony przez jednostki
posiadające akredytację w zakresie badania i certyfikacji mebli laboratoryjnych. 3. Oświadczenie oferenta o
spełnieniu wymagań norm dla dygestorium chemoodpornego, w tym normy PN-EN 14175-2,3.
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