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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Płocka, Krajowy numer identyfikacyjny 000592868, ul. ul. Stary Rynek  1, 09-400  
Płock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 24 3671598, e-mail zamowienia@plock.eu, faks 24 
3671598. 
Adres strony internetowej (url): www.plock.eu
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań serwerowych (2 sztuki), 
macierzy dyskowych (2 sztuki), przełączników światłowodowych (4 sztuki) i przełączników 
sieciowych (2 sztuki). 2. Termin dostawy przedmiotu do 40 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy. 3. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, Pl. Stary Rynek 1, 
09-400 Płock. 4. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od daty zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Dostawcę. 5. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi w siedzibie 
Zamawiającego po wykonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 6. 
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami przedstawionymi w OPZ 
i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej. 7. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być 
fabrycznie nowe, oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski. 8. 
Dostawca zobowiązany jest dołączyć specyfikację techniczną proponowanego sprzętu oraz 
oprogramowania. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ryczałtową za całość dostarczonego 
towaru. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązań serwerowych (2 
sztuki), macierzy dyskowych (2 sztuki), przełączników światłowodowych (4 sztuki) i 
przełączników sieciowych (2 sztuki). 2. Termin dostawy przedmiotu do 40 dni kalendarzowych od 
dnia podpisania umowy. 3. Przedmiot umowy Dostawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, Pl. 
Stary Rynek 1, 09-400 Płock. 4. Zamawiający dokona odbioru dostawy w terminie trzech dni od 
daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Dostawcę. 5. Odbiór wykonanych dostaw nastąpi w 
siedzibie Zamawiającego po wykonaniu dostawy i sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego. 6.
Dostawca udziela gwarancji na przedmiot umowy – zgodnie z warunkami przedstawionymi w OPZ 
i potwierdzonymi w karcie gwarancyjnej. 7. Wszystkie dostarczone urządzenia powinny być 
fabrycznie nowe, oraz posiadać wszelkie certyfikaty zezwalające na sprzedaż na terenie Polski. 
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ryczałtową za całość dostarczonego towaru. 


