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Ogłoszenie nr 500052352-N-2017 z dnia 02-11-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 607062-N-2017
Data: 25/10/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny
14013034600000, ul. ul. Koszykowa 78, 00671 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
261 845 557, e-mail zp@wckik.pl, faks 261 845 135.
Adres strony internetowej (url): www.wckik.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2017-11-07, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 09:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: część nr 5
Punkt: 1
W ogłoszeniu jest: Kompaktowy power bank z baterią litowo-jonową min. 3500mAh, obudową
aluminiową, mix kolorów: czarny, niebieski, czerwony. Wyjście USB 5V/1A,co najmniej 800mA.
WYMIARY: 11,5x6,5cm (+/-1cm) x 0,8cm(+/-0,2cm), ilość 2000 szt. Obudowa z aluminium w formie
prostopadłościanu. Kolor czarny, niebieski, czerwony, pojedynczy power bank zapakowany w pudełko
dostosowane do jego wielkości. Na każdym power banku nadrukowane jednokolorowe białe logo WCKiK -
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załącznik A (tampodruk lub podobny), pod logo adres strony internetowej www.wckik.pl. Kompatybilny
z innymi urządzeniami ładowanymi za pomocą portu USB. Wskaźnik LED pokazujący poziom
naładowania baterii. Dostarczony z kablem Micro USB oraz końcówkami umożliwiającymi korzystanie z
power banka. Power banki dostarczone w opisanym, zbiorczym kartonowym opakowaniu. Z umieszonym
wskaźnikiem pojemności oraz włącznikiem i wyłącznikiem, w postaci wejść z boku lub „od spodu” z
informacją o pojemności i napięciu wejściowym i wyjściowym, znakami bezpiecznego użytkowania.
Gniazdo USB i kabel ze złączem Micro USB, instrukcja obsługi w języku polskim, minimum 480 cykli
ładowania, gwarancja minimum 2 lata, system ochrony przed przeładowaniem oraz nadmiernym
rozładowaniem. W celu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt
graficzny w formie elektronicznej (format PDF) w terminie 5 dni od podpisania umowy. Wykonanie
nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Kompaktowy power bank z baterią litowo-jonową min. 3500mAh, obudową
aluminiową, mix kolorów: czarny, niebieski, czerwony. Wyjście USB 5V/1A,co najmniej 800mA.
WYMIARY: 11,5x6,5cm (+/-1cm) x 0,8cm(+/-0,2cm), ilość 2000 szt. Obudowa z aluminium w formie
prostopadłościanu. Kolor czarny, niebieski, czerwony, pojedynczy power bank zapakowany w pudełko
dostosowane do jego wielkości. Na każdym power banku nadrukowane jednokolorowe białe logo
WCKiK - załącznik A (tampodruk lub podobny), pod logo adres strony internetowej www.wckik.pl.
Kompatybilny z innymi urządzeniami ładowanymi za pomocą portu USB. Dostarczony z kablem Micro
USB oraz końcówkami umożliwiającymi korzystanie z power banka. Power banki dostarczone w
opisanym, zbiorczym kartonowym opakowaniu. Posiadające diody pokazujące poziom naładowania oraz
wejście- gniazda, które uruchamiają proces ładowania urządzenia, informacją o napięciu wejściowym i
wyjściowym, znakami bezpiecznego użytkowania. Gniazdo USB i kabel ze złączem Micro USB,
instrukcja obsługi w języku polskim, minimum 480 cykli ładowania, gwarancja minimum 2 lata, system
ochrony przed przeładowaniem oraz nadmiernym rozładowaniem. W celu realizacji przedmiotu umowy
Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt graficzny w formie elektronicznej (format PDF) w terminie 5
dni od podpisania umowy. Wykonanie nastąpi po całkowitej akceptacji przez Zamawiającego.
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