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Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prowadzący 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

„zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Biura KRRiT”, zawiadamia, że działając na 

podstawie:  

1) art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) – zwanej dalej: „Pzp”, 

dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

„Siwz”) w sposób opisany w dalszej części zawiadomienia,  

2) art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składnia ofert na dzień 12.10.2012 r.  

 

 

Zamawiający stwierdził, iż w Załączniku nr 1 do Siwz, w pkt 2.23 i pkt 3.23, na 

skutek omyłki redakcyjnej, wymagany parametr dotyczący jasności monitora zewnętrznego 

podano błędnie 251 cd/m
2 

zamiast wartości 250 cd/m
2
, która jest standardem rynkowym, oraz 

w pkt 5.21 dotyczącym urządzenia wielofunkcyjnego typu B na skutek omyłki redakcyjnej, 

czas nagrzewania błędnie podano wartość 30 sekund zamiast 36 sekund. 

 

W związku z powyższym, mając na względzie konieczność usunięcia omyłki, 

Zamawiający, działając na postawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ten sposób, że w Załączniku nr 1 do Siwz 

(„Opis przedmiotu zamówienia”):  

1) w pkt 2.23 wyrazy „Jasność: 251 cd/m2” zastępuje się wyrazami „Jasność: 250 

cd/m2”,  

2) w pkt 3.23 wyrazy „Jasność: 251 cd/m2” zastępuje się wyrazami „Jasność: 250 

cd/m2”,  

3) w pkt 5.21 wyrazy „nie większy niż 30s” zastępuje się wyrazami „nie większy niż 

36s”.  

 

Zamawiający celem ułatwienia Wykonawcom złożenia oferty, w odrębnym pliku 

zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity Załącznika nr 1 do Siwz, którego treść 

uwzględnia wyżej opisane zmiany.  

 

_______________________________________________________ 

 

Mając na uwadze wprowadzone zmiany do treści Siwz, Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składnia i otwarcia ofert na dzień  



12 października 2012 r. Miejsca i godziny odnoszące się do powyższych terminów, 

określone w Siwz pozostają bez zmian.  
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