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Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa i montaż wyposażenia w pomieszczeniu Atrium  
w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, iż zmienia treść 
zamieszczonego na strome www.bip.duw.pl opisu przedmiotu zamówienia, w następujący sposób:

1) w załączniku nr A do SIWZ dodaje się część pn. „Informacje dodatkowe”, o treści:
1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie: znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do 
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców, Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie przez wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ. Przez 
rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie takie rozwiązanie, które umożliwia uzyskanie 
założonego w opisie przedmiotu zamówienia efektu za pomocą innych rozwiązań technicznych.

2. W przypadku gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp 
należy je  rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza 
w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. 
Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy 
przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”.

Tednocześnie Zamawiający informuje, że niniejsze pismo pozostaje bez wpływu na treść ogłoszenia o zamówieniu 
i nie powoduje zmiany terminu składania ofert.
Powyższa zmiana została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
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