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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Teatr KTO, Krajowy numer identyfikacyjny 356901227, ul. Krowoderska 74 13, 31-158 Kraków,
woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126237300, e-mail sekretariat@teatrkto.pl, faks 126338947.
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: 3
W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania
określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: a) Materiały firmowe (w
języku angielskim lub w języku polskim, przy czym materiały w języku polskim mogą być
materiałami skróconymi, gdy jednocześnie dostarczone zostaną pełne materiały w języku
angielskim) – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji,
dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta – potwierdzające, że
oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające
wszystkie oferowane parametry tego przedmiotu. Zamawiający prosi o zaznaczenie w złożonych
materiałach firmowych postanowień potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z
dopisaniem punktu z załącznika nr 1 do SIWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr,
b) Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla oferowanego przedmiotu dostawy - w języku
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polskim.
W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania
określonym przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia: a) Materiały firmowe (w
języku angielskim lub w języku polskim, przy czym materiały w języku polskim mogą być
materiałami skróconymi, gdy jednocześnie dostarczone zostaną pełne materiały w języku
angielskim) – np. foldery, katalogi, karty charakterystyki, instrukcja lub wyciąg z instrukcji,
dokumentacja techniczna, świadectwa rejestracji, oświadczenia producenta - potwierdzające, że
oferowany przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia oraz potwierdzające
wszystkie oferowane parametry tego przedmiotu, b) Certyfikat lub Deklaracja zgodności CE dla
oferowanego przedmiotu dostawy - w języku polskim.
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