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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień o charakterze i złożoności 
porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu i dostawie tablic 
rejestracyjnych pojazdów o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każde a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw wraz z rozmieszczeniem i 
instalacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ
wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczenia podmiotów np. referencje, zawarte umowy z 
poświadczeniem ich realizacji, protokoły odbioru itp. , na rzecz których dostawy zostały wykonane,
z tym że w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno być wydane 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia - 
oświadczenie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień o charakterze i 
złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu i 
dostawie tablic rejestracyjnych pojazdów o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każde a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw wraz z 
rozmieszczeniem i instalacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik 
nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczenia podmiotów np. referencje, zawarte
umowy z poświadczeniem ich realizacji, protokoły odbioru itp. , na rzecz których dostawy zostały 
wykonane, z tym że w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie powinno 
być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a jeżeli z 
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. 
poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV



Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: 1/Zmiana wartości zamówienia a/w przypadku braku środków finansowych, ich
zwiększeniem lub zmniejszeniem czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przy zawieraniu 
umowy, b/konieczność zrealizowania zamówień dodatkowych, c/zmiana ceny spowodowana 
zmianą stawki VAT-u d/istotna zmiana cen surowców niezbędnych do produkcji tablic 
rejestracyjnych 2/ Inne: a/zmiany osób reprezentujących strony, b/oczywiste omyłki pisarskie, 
c/zmiany formy prawnej, d/zmiany adresowe. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy 
jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu 
do umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Zmiana wartości zamówienia może nastąpić: a)w przypadku braku 
środków finansowych, czego Odbiorca nie mógł przewidzieć przy zawieraniu umowy, b)z powodu 
konieczności zrealizowania zamówień dodatkowych, c) w wyniku zmiany stawki podatku od 
towarów i usług, jeżeli ulegnie ona zmianie ustawowej w okresie realizacji umowy a podatek VAT 
stanowi element wynagrodzenia Dostawcy. d)w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę e) w wyniku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, f) w wyniku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub w wyniku zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Dostawcę. 
2.Inne: a)zmiany osób reprezentujących strony, b)oczywiste omyłki pisarskie, c)zmiany formy 
prawnej, d)zmiany adresowe. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu 
stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień o charakterze i złożoności 
porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu i dostawie tablic
rejestracyjnych pojazdów o wartości minimum 250.000,00 zł brutto każde a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw wraz z rozmieszczeniem i 
instalacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, 
dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz załączeniem 
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - załącznik nr 3 do 
SIWZ wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczenia podmiotów np. referencje, zawarte 
umowy z poświadczeniem ich realizacji, protokoły odbioru itp. , na rzecz których dostawy 
zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych ww. poświadczenie
powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; a 
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych co najmniej 3 zamówień o charakterze i 
złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, polegające na wykonaniu i 
dostawie tablic rejestracyjnych pojazdów o wartości minimum 150.000,00 zł brutto każde a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw wraz z 
rozmieszczeniem i instalacją, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i  podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru - 
załącznik nr 3 do SIWZ wraz z załączeniem: - dowodów tj. poświadczenia podmiotów np. 
referencje, zawarte umowy z poświadczeniem ich realizacji, protokoły odbioru itp. , na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, z tym że w odniesieniu do dostaw nadal wykonywanych 
ww. poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert; a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie 
jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia - oświadczenie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)

   




