
Ogłoszenie nr 24232 - 2017 z dnia 2017-02-13 r.  

 

Warszawa:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 20170-2017 

Data: 07/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Teatr Wielki - Opera Narodowa, Krajowy numer identyfikacyjny 01305502800000, ul. Plac 

Teatralny  1, 00950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6920200, e-mail 

eczyczuk@teatrwielki.pl; twojtczuk@teatrwielki.pl, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.  

Adres strony internetowej (url): www.teatrwielki.pl 

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: IV.6.2) 

Punkt:  

W ogłoszeniu jest: 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 

15/02/2017, godzina: 10:00 

W ogłoszeniu powinno być: 

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 

17/02/2017, godzina: 10:00 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Część nr 2: 

Punkt: 1) pkt 5 

W ogłoszeniu jest: 

Komputery stacjonarne oraz all in one muszą mieć zainstalowany system operacyjny Ms 

Windows 10 Professional 64bit PL niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu 

lub równoważny (przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje 

wymagany w SIWZ system operacyjny) ze względu na kompatybilność z posiadanym 

i używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem firmy Asseco Business Solutions Sp. z 

o. o., MsOffice, a także innym oprogramowaniem komercyjnym np. Norma Pro. Natomiast 

komputery przenośne mogą mieć system operacyjny Ms Windows 10 Professional lub Home 

64bitPL. 

W ogłoszeniu powinno być: 

Komputery stacjonarne muszą mieć zainstalowany system operacyjny Ms Windows 10 

Professional 64bit PL, przy czym Zamawiający wymaga, aby dostarczony system operacyjny 

był fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu, 

niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu lub równoważny (przez 

równoważność rozumie się pełną funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system 

operacyjny) ze względu na kompatybilność z posiadanym i używanym przez Zamawiającego 

oprogramowaniem firmy Asseco Business Solutions Sp. z o. o., MsOffice, a także innym 



oprogramowaniem komercyjnym np. Norma Pro. Natomiast komputery przenośne oraz 

komputery typu all-in-one mogą mieć system operacyjny Ms Windows 10 64bit PL w wersji 

Professional lub Home. 

 

 


