
I. SIWZ 

I.1. §5 ust. 2 b) 
Było: „... dyski twarde o łącznej pojemności powyżej 99 TB ...” 
 
Jest: „... dyski twarde o łącznej pojemności powyżej 20 TB ...” 

I.2. §12 ust. 1 
Było: „Oferty należy składać do dnia 25 lipca 2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego – 90 – 119 
Łódź, ul. Kilińskiego 81, sekretariat.” 
 
Jest: „Oferty należy składać do dnia 5 sierpnia 2014r. do godz. 12:00 w siedzibie zamawiającego – 90 – 119 
Łódź, ul. Kilińskiego 81, sekretariat.” 

I.3. §12 ust. 5 
Było: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lipca 2014r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego – Łódź, ul. 
Kilińskiego 81, sala konferencyjna.” 
 
Jest: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 sierpnia 2014r. o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego – Łódź, ul. 
Kilińskiego 81, sala konferencyjna.” 

II. Załącznik nr 1. 

II.1. Punkt V.1.2. 
Został dodany punkt o treści „Okres rękojmi zostaje wydłużony do 36 miesięcy.” 

II.2. Punkt V.4.2. 
Został dodany punkt o treści „Okres rękojmi zostaje wydłużony do 60 miesięcy.” 

II.3. Punkt VII.1.1. 
Było: „Pomieszczenie węzłów sieci wraz z wyposażeniem dla przełączników rdzeniowych sieci LAN.” 
 
Jest: „Pomieszczenie węzłów sieci wraz z wyposażeniem dla przełączników rdzeniowych sieci LAN. 
Wyposażenie obejmuje następujące elementy infrastruktury węzła sieci: miejsce w szafie rack (2U), zasilanie 
energią elektryczną 230 V ± 10% , 50 Hz o mocy maksymalnej 1 kW oraz system klimatyzacyjny.” 

II.4. Punkt VII.1.5. 
Było: „Kanalizacja teletechniczna, o której jest mowa w pkt. VII.1.4, jest zakończona studnią teletechniczną (o 
wymiarach 40x40 cm), w której znajduje się puszka z zasilaniem energetycznym oraz „pilot” umożliwiający 
ułożenia kabla światłowodowego pomiędzy punktem kamerowym a najbliższym punktem sterowania 
ruchem na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (na ul. Piotrkowskiej).” 
 
Jest: „Kanalizacja teletechniczna, o której jest mowa w pkt. VII.1.4, jest zakończona studnią teletechniczną (o 
wymiarach 40x40 cm), w której znajduje się 30 m niezakończonego zapasu kabla energetycznego oraz 30 m 
niezakończonego zapasu kabla światłowodowego 4J. Kabel energetyczny zakończony jest w skrzynce 
sterowania ruchem zabezpieczeniem energetycznym B10. Kabel światłowodowy zakończony jest w skrzynce 
sterowania ruchem na przyłącznicy ze złączami SC/APC.” 

II.5. Punkt VII.1.6. 
Został dodany punkt o treści „W skrzynkach sterowania ruchem Zamawiający zapewnia zasilanie 
energetyczne 230 V ± 10%, 50Hz z zabezpieczeniem B10.” 



II.6. Punkt IX.1 
Było: „Zamawiający zamierza wykorzystać w jak największym stopniu już posiadaną infrastrukturę sieci LAN 
UMŁ” 
 
Jest: „Zamawiający zamierza wykorzystać w jak największym stopniu już posiadaną infrastrukturę sieci SAN 
UMŁ” 

II.7. Punkt IX.1 tabela I lp. 11 
Było: „Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: VMware ESX 4 i 5, MS Windows 2008/2012, 
RedHat Linux 5.” 
 
Jest: „Wsparcie dla następujących systemów operacyjnych: VMware ESX 5, MS Windows 2008/2012, RedHat 
Linux 5.” 

II.8. Punkt IX.2 tabela II lp. 7 
Było: „Powyższe karty muszą być wspierane przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 
2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 4.x, Red Hat Enteprise Linux 5/6 .” 
 
Jest: „Powyższe karty muszą być wspierane przez następujące systemy operacyjne: Microsoft Windows 
2012/2008r2/2008, VMware ESX/ESXi 5.5.” 

II.9. Punkt IX.4.1.1 
Było: „Ułożyć, w udostępnionej kanalizacji teletechnicznej, kable światłowodowe jednomodowe 4j pomiędzy 
szafką w punkcie kamerowym (z wyjątkiem punktów: PK01, PK02, PK03,PK04, PK17 oraz PK22) a szafką w 
punkcie sterowania ruchem na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ul. Piotrkowskiej. Kabel 
musi być zakończony oznaczonymi pigtailami światłowodowymi ze stykami SC/APC.” 
 
Jest: „Doprowadzić kabel światłowodowy oraz energetyczny do punktu kamerowego ze studni 
teletechnicznej o której mowa w punkcie VII.1.4 (z wyjątkiem punktów: PK01, PK02, PK03,PK04, PK17 oraz 
PK22). Kabel światłowodowy musi być zakończony oznaczonymi pigtailami światłowodowymi ze stykami 
SC/APC.” 

II.10. Punkt IX.4.1.5 
Został dodany punkt o treści „Rozbudować sieć strukturalną w centrum oglądowym KMP – 5 dwuportowych 
gniazd w kategorii 6 U/UTP oraz 4 gniazda energetyczne na 1 linii zasilającej zabezpieczonej w istniejącej 
rozdzielni energetycznej. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy sieci strukturalnej 
LAN za wyjątkiem szafy rack.” 

II.11. Punkt IX.4.1.6 
Został dodany punkt o treści „Rozbudować sieć strukturalną w centrum oglądowym SM - 5 dwuportowych 
gniazd w kategorii 6  U/UTP oraz 4 gniazda energetyczne na 1 linii zasilającej zabezpieczonej w istniejącej 
rozdzielni energetycznej. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy sieci strukturalnej 
LAN za wyjątkiem szafy rack.” 

II.12. Punkt IX.4.1.7 
Został dodany punkt o treści „Rozbudować sieć strukturalną w punkcie oglądowym WZKiB - 5 dwuportowych 
gniazd w kategorii 6  U/UTP oraz 4 gniazda energetyczne na 1 linii zasilającej zabezpieczonej w istniejącej 
rozdzielni energetycznej. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy sieci strukturalnej 
LAN za wyjątkiem szafy rack.” 

II.13. Punkt IX.4.1.8 
Został dodany punkt o treści „Rozbudować sieć strukturalną w punkcie oglądowym KWP – 2 dwuportowe 
gniazda w kategorii 6  U/UTP oraz 1 gniazdo energetyczne na 1 linii zasilającej zabezpieczonej w istniejącej 
rozdzielni energetycznej. Wykonawca musi dostarczyć i zainstalować wszystkie elementy sieci strukturalnej 
LAN za wyjątkiem szafy rack.” 



II.14. Punkt IX.4.3.1 
Było: „Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 1 szt. przełącznik sieciowy w 
punkcie oglądowym o parametrach technicznych minimum:” 
 
Jest:  „Zamawiający zamierza wykorzystać w jak największym stopniu już posiadaną infrastrukturę sieci LAN 
UMŁ oraz wiedzę w zakresie administrowania urządzeniami. Zamawiający dysponuje administratorami 
posiadającymi szkolenia i wiedzę niezbędną do administrowania urządzeniami firm Cisco oraz Juniper. 
Dodatkowo przyjęte standardy bezpieczeństwa oraz sposoby zarządzania siecią uwzględniają możliwości 
techniczne urządzeń oferowanych przez tych dwóch producentów. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje 
przełączniki innej firmy niż Cisco lub Juniper, należy zastosować zapisy punktu VI. 
Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dostarczyć 1 szt. przełącznika sieciowego w 
punkcie oglądowym o parametrach technicznych minimum:” 

II.15. Punkt IX.7.2.1 
Było: „Przesyłanie (od punktów kamerowych do serwerowni, centrum oglądowego, punktów oglądowych) co 
najmniej 2 strumieni wideo multicast (od każdej kamery obrotowej): 
1. strumień co najmniej 5 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do oglądania, rejestracji i analityki wideo 
2. strumień 1 Mbit do oglądania miniatur 
3. Łącznie do rejestracji co najmniej 6 Mbit/kamera obrotowa 
4. Łącznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 6 Mbit/kamera obrotowa.” 
 
Jest:  „Przesyłanie (od punktów kamerowych do serwerowni, centrum oglądowego, punktów oglądowych) co 
najmniej 3 strumieni wideo multicast (od każdej kamery obrotowej): 
1. strumień co najmniej 4,3 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do oglądania i analityki wideo 
2. strumień co najmniej 1,9 Mbit ( HD, co najmniej 6 kl/s) do rejestracji/ kamera  
3. strumień 0,8 Mbit do oglądania miniatur 
4. Łącznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 7 Mbit/kamera obrotowa” 

II.16. Punkt IX.7.3.1 
Było: „Przesyłanie (od punktów kamerowych do serwerowni, centrum oglądowego, punktów oglądowych) co 
najmniej 3 strumieni wideo multicast (od każdej kamery stacjonarnej): 
1. strumień co najmniej 10 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do oglądania i analityki wideo 
2. strumień co najmniej 2,8 Mbit (Full HD, co najmniej 6 kl/s) do rejestracji/ kamera stacjonarna, 
3. strumień 1 Mbit do oglądania miniatur 
4. Łącznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 13,8 Mbit/kamera stacjonarna.” 
 
Jest: „Przesyłanie (od punktów kamerowych do serwerowni, centrum oglądowego, punktów oglądowych) co 
najmniej 3 strumieni wideo multicast (od każdej kamery stacjonarnej): 
1. strumień co najmniej 8,2 Mbit (co najmniej 25 kl/s) do oglądania i analityki wideo 
2. strumień co najmniej 3,8 Mbit (Full HD, co najmniej 6 kl/s) do rejestracji/ kamera stacjonarna, 
3. strumień 1 Mbit do oglądania miniatur 
4. Łącznie wszystkich strumieni multicast co najmniej 12,0 Mbit/kamera stacjonarna.” 

II.17. Punkt IX.8.1.2 tabela V lp. 6 
Został usunięty wiersz 6. 

II.18. Punkt IX.8.3 tabela VII lp. 6 
Było: monitor typu: „Monitor ściany graficznej typ 1” 
 
Jest: monitor typu: „Monitor ściany graficznej typ 2” 

II.19. Punkt IX.9.1 
Było: „Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie co najmniej następujących modułów:” 
 



Jest: „Budowa Systemu Monitoringu uwzględnia zastosowanie co najmniej następujących modułów: 

 oprogramowania do rejestracji i zarządzania wideo 

 oprogramowania do automatycznej analizy obrazu (do wykrywania zdarzeń i zachowań) 

 oprogramowania do backupu” 

II.20. Punkt IX.9.2.3 
Było: „Licencja musi obejmować automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje i rozszerzenia Systemu 
wprowadzone zarówno przez samego Wykonawcę, jak i zamówione przez Zamawiającego, na polach 
eksploatacji wskazanych w punkcie XV.7.2.4” 
 
Jest: „Licencja musi obejmować automatycznie kolejne aktualizacje, modyfikacje i rozszerzenia Systemu 
wprowadzone zarówno przez samego Wykonawcę, jak i zamówione przez Zamawiającego, na polach 
eksploatacji wskazanych w punkcie IX.9.2.4” 

II.21. Punkt IX.9.3.10 tabela IX lp. 6 
Usunięto zapis:  „100 różnych urządzeń, w tym urządzeń wejść/wyjść alarmowych, czujników, innych”. 

II.22. Punkt IX.9.3.10 tabela IX lp. 22 
Usunięto zapis: „- do zewnętrznej bazy danych”. 

II.23. Punkt IX.9.4.2.1.1.15 
Było: „Umożliwiać eksport danych z modułu analityki czasu rzeczywistego do zewnętrznej bazy danych, do 
zewnętrznego oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS” 
 
Jest: „Umożliwiać eksport danych z modułu analityki czasu rzeczywistego do zewnętrznego oprogramowania 
zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS.” 

II.24. Punkt IX.9.4.2.2.2.13 
Było: „Umożliwiać eksport danych z modułu analityki archiwum do zewnętrznej bazy danych, do 
zewnętrznego oprogramowania zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS” 
 
Jest: „Umożliwiać eksport danych z modułu analityki archiwum do zewnętrznego oprogramowania 
zarządczego, np. do aplikacji systemu ITS” 

II.25. Punkt IX.9.6 tabela XI lp. 4 
Usunięto zapis: „Integracja z oprogramowaniem do rejestracji i zarządzania wideo” 

II.26. Punkt X.1.1 tabela XII lp. 23 
Było: „Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, 
TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, ONVIF Profile S” 
 
Jest: „Co najmniej IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, FTP, SMTP, SNMPv3, DNS,  NTP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, 
ICMP, DHCP, ARP, ONVIF Profile S” 

II.27. Punkt X.1.1 tabela XII lp. 27 
Usunięto zapis: „Możliwość instalacji oprogramowania do automatycznej analizy obrazu (jako elementu 
systemu automatycznej analizy obrazu) działającego w zakresie co najmniej: detekcji wielkości obiektu, 
rodzaju obiektu, kierunku i prędkości poruszania się obiektu, koloru obiektu, przesyłania informacji o 
obiekcie do systemu.” 

II.28. Punkt X.1.1 tabela XII lp. 30 
Usunięto wiersz: „Historia ostatnich połączeń - Co najmniej 50 ostatnich połączeń” 

II.29. Punkt X.5.1 tabela XX lp. 3 
Było: „Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 13450 punktów w teście Passmark - CPU 
Mark według wyników procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/.” 



 
Jest: „Procesor czterordzeniowy uzyskujący wynik co najmniej 9450 punktów w teście Passmark - CPU Mark 
według wyników procesorów publikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/.” 

II.30. Punkt X.5.4.1 tabela XXI lp. 11 
Było: „Nie więcej niż 20mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół)” 
 
Jest: „Nie więcej niż 30mm z każdej strony (lewa, prawa, góra, dół)” 

II.31. Punkt X.12.1 tabela XXX lp. 6 
Usunięto wiersz – „Obsługa Ringu - TAK, czas przełączenia Ringu nie więcej niż 20ms” 

II.32. Punkt X.12.1 tabela XXX lp. 13 
Było: „Nie więcej niż 91 x 120 x 140mm” 
 
Jest: „Nie więcej niż 91 x 140 x 140mm” 
 

III. Załącznik nr 3 do SIWZ 

III.1. Ust 7 
Było: „Wszystkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach zamówienia, będą spełniały minimalne 
wymagania określone w Załączniku numer 9„Opis oferowanego przedmiotu zamówienia”  (konieczne jest 
wypełnienie tabeli zgodności), będą zgodne ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy oraz z postanowieniami zawartymi w 
SIWZ;” 
 
Jest: „Wszystkie urządzenia i materiały dostarczone w ramach zamówienia, spełniają minimalne wymagania 
określone w Załączniku numer 1, są zgodne z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normy 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przenoszących te normy oraz z 
postanowieniami zawartymi w SIWZ;” 
 

IV. Załącznik nr 4 do SIWZ 

IV.1. §4 ust. 4 
Było: „Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji i rękojmi prawo do odstąpienia od Umowy i 
żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją  
w przypadku stwierdzenia, że oferowany sprzęt nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych 
wymagań technicznych określonych w SIWZ.” 
 
Jest: „Zamawiający zastrzega sobie w okresie trwania gwarancji i rękojmi prawo do odstąpienia od Umowy i 
żądania zwrotu poniesionych dotychczas kosztów związanych z jej realizacją w przypadku stwierdzenia, że 
oferowany sprzęt nie spełnia warunków koniecznych i zadeklarowanych wymagań technicznych określonych 
w SIWZ o ile Wykonawca w terminie 30 dni od daty stwierdzenia niezgodności nie wymieni sprzętu na 
zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
zostanie złożone w terminie 30 dni od daty stwierdzenia istnienia przesłanki uzasadniającej odstąpienie 
opisanej w zdaniu pierwszym.” 

IV.2. §4 ust. 6 
Było: „Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości dokonywania rozbudowy Systemu Monitoringu w 
okresie trwania gwarancji (np. budowa dodatkowych punktów kamerowych, budowa dodatkowych 



stanowisk operatorów systemu, instalacja dodatkowych oprogramowań, podłączenie systemu monitoringu 
do/z innymi systemami teleinformatycznymi powstającymi na terenie miasta Łódź. Rozbudowa Systemu 
Monitoringu w oparciu o elementy lub metody integracji kompatybilne z zaoferowanym oprogramowaniem, 
nie skutkują utratą gwarancji, o której jest mowa w niniejszej umowie, niezależnie od podmiotu, który będzie 
realizował rozbudowę” 
 
Jest: „Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości dokonywania rozbudowy Systemu Monitoringu w 
okresie trwania gwarancji (np. budowa dodatkowych punktów kamerowych, budowa dodatkowych 
stanowisk operatorów systemu, instalacja dodatkowych oprogramowań, podłączenie systemu monitoringu 
do/z innymi systemami teleinformatycznymi powstającymi na terenie miasta Łódź. Rozbudowa Systemu 
Monitoringu w oparciu o elementy lub metody integracji kompatybilne z zaoferowanym oprogramowaniem, 
nie skutkują utratą gwarancji, o której jest mowa w niniejszej umowie, niezależnie od podmiotu, który będzie 
realizował rozbudowę. Zlecenie rozbudowy Systemu nastąpi poprzez zawarcie odrębnej umowy, z tym 
zastrzeżeniem, że wykonawca realizujący rozbudowę zobowiązany będzie do dokonania uzgodnienia z 
wykonawcą Systemu co do sposobu jego działania, tak aby zostały zachowane gwarancja i rękojmia 
udzielone przez dotychczasowego wykonawcę Systemu, który będzie zobowiązany do współpracy z 
wykonawcą realizującym rozbudowę Systemu.” 

IV.3. §4 ust. 7 
Było: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz podmiotów i osób trzecich, z 
tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z zainstalowaniem oraz użytkowaniem punktów kamerowych, 
elementów montażowych a także w związku z prowadzeniem prac instalacyjnych i konserwacyjnych.” 
 
Jest: „Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz podmiotów i osób trzecich, z 
tytułu szkód mogących zaistnieć w związku z zainstalowaniem oraz użytkowaniem punktów kamerowych, 
elementów montażowych a także w związku z prowadzeniem prac instalacyjnych i konserwacyjnych za 
wyjątkiem szkód będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania przez Zamawiającego.” 

IV.4. §7 ust. 1 
Było: „Zamawiający upoważniony jest do audytu działań Wykonawcy w zakresie zgodności sposobu realizacji 
przedmiotu umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia.” 
 
Jest: „Zamawiający upoważniony jest do audytu działań Wykonawcy w zakresie zgodności sposobu realizacji 
przedmiotu umowy z Opisem Przedmiotu Zamówienia w każdym czasie i na każdym etapie realizacji Sytemu. 
Wykonawca zostanie poinformowany o zamiarze przeprowadzenia audytu na 2 dni przed terminem audytu.” 
 

IV.5. §9 ust. 2 
Dodano zapis: „Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje całości kosztów związanych z realizacja 
przedmiotu umowy, w tym wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji, sublicencji.” 

IV.6. §10 ust. 1 
Było: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej umowy.” 
 
Jest: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub  
nienależytego wykonania niniejszej umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.” 

IV.7. §10 ust. 4 b) 
Było: „30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu świadczenia usług gwarancyjnych i wsparcia technicznego.” 
 
Jest: „30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady.” 



IV.8. §10 ust. 7 
Usunięty. 
 

IV.9. §10 ust. 8 
Usunięty. 
 

IV.10. §11 ust. 1 
Było: „Za uruchomienie systemu monitoringu w Łodzi po terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.” 
 
Jest: „Za uruchomienie systemu monitoringu w Łodzi po terminie określonym w § 2, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu kary umowne w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki.” 

IV.11. §11 ust. 5 
Dodano: 
a) Pierwszym wezwaniem jest zgłoszenie awarii lub usterki zgodnie z punktem V Załącznika nr 1 do 
umowy 
b) Drugim wezwaniem jest ponowne zgłoszenie awarii lub usterki, wysłane po upływie terminów 
wynikających z pierwszego wezwania 

IV.12. §13 ust. 4 
Było: „W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokóle odbioru, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego do 
dokończenia usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi 
w terminie 30 dni.” 
 
Jest: „W razie nienależytego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokóle odbioru, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego do 
dokończenia usunięcia wad lub usterek przedmiotu Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy nastąpi 
w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu w którym stwierdzono nieprawidłowości.” 

V. Załącznik nr 9 do SIWZ 

Zmieniono treść załącznika. 
 


