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dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Zakup i dostawa sprzętu informatycznego 

związana z realizacją projektu pn. „Budowa użytecznych usług ePUAP oraz kreowanie świadomości 

mieszkańców w celu stworzenia elektronicznej administracji publicznej” – II 
 

 
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Powiat Opolski działając na podstawie art. 38 ust. 4 Pzp wprowadza w SIWZ następujące 
zmiany: 

Punkt 6.2.2. o dotychczasowym brzmieniu: 

 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali jako główny Wykonawca: 

• co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 

250 000,00PLN każde, z potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie 

i w ustalonym terminie.” 

 

otrzymuje treść:  

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali jako główny Wykonawca: 

• co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 

250 000,00PLN każde, z potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie 

i w ustalonym terminie - składając ofertę na zadanie nr 1 

• co najmniej 2 dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 

50 000,00PLN każde, z potwierdzeniem, że dostawa ta została wykonana należycie i 

w ustalonym terminie - składając ofertę na zadanie nr 2” 

 

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i 

należy je uwzględniać w dalszym przebiegu postępowania. 

 

Stosowna zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zmieniona w sposób określony powyżej treść 

SIWZ, zgodnie z art. 12a ust. 3 oraz art. 38 ust. 4 Pzp zamieszczona zostaje na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

 


