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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krajowy numer identyfikacyjny 36371711300000, ul. al. Krasińskiego  11 a, 31-
111   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 422 70 44, e-mail malgorzata_karbownik@pwm.com.pl, 
faks 12 422 01 74.  
Adres strony internetowej (url): www.pwm.com.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.2) Tekst, który należy dodać  
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 6  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 1. Zamawiający przed udzieleniem 
zamówienia, w celu potwierdzenia, ze oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów: 2) 
Deklaracji zgodności lub certyfikatów CE (potwierdzających oznakowanie CE) 3) Katalogi/prospekty zawierające 
opisy oferowanego sprzętu zgodnie z treścią formularza wymaganych parametrów technicznych – odpowiednio 
dla danej części 2. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty w języku obcym należy złożyć wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  
 
Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 7  
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - 13. Dla 
uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) 
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) Formularz „Oferta przetargowa” - 
załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Opis przedmiotu zamówienia (parametry techniczne) - załącznik nr 2.1-2.6 do SIWZ, 
3) Specyfikacja asortymentowo-cenowa – załącznik nr 3.1-3.6 do SIWZ 4) Oświadczenie dot. przesłanek do 
wykluczenia – załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo do 
reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy 
złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie,  

 


