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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 518384-N-2017

Data: 26/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Pabianicki, Krajowy numer identyfikacyjny 47205629403113, ul. ul. Piłsudskiego  2, 95200   Pabianice, woj.

łódzkie, państwo Polska, tel. 42 22 54 000, e-mail smarcin@powiat.pabianice.pl, faks 422 159 166.

Adres strony internetowej (url): www.powiat.pabianice.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

Punkt: 1.8)

W ogłoszeniu jest: Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php

W ogłoszeniu powinno być: Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

https://aukcje.uzp.gov.pl/index.php lub https://www.soldea.pl/epp/epp/login.php

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=777e4ce6-3932-46f9-9d60-4...
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Numer sekcji: IV

Punkt: 1.8)

W ogłoszeniu jest: Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń: Wymagania systemu: a) Komputer klasy PC z systemem operacyjnym

Windows lub Linux z dostępem do Internetu, b) Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z

przeglądarkami: -Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. -Opera w wersji 9.0 lub wyższej. –Google Chrome w

wersji 3.0 lub wyższej.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i

specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania systemu: a) Komputer klasy PC z systemem

operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu, b) Administrator gwarantuje w pełni prawidłową

współpracę z przeglądarkami: -Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej. -Opera w wersji 9.0 lub wyższej. -Google

Chrome w wersji 3.0 lub wyższej. c) W przypadku przeprowadzenia aukcji elektronicznej na Elektronicznej

Platformie Przetargowej mają zastosowanie dodatkowe wymagania: - W trakcie aukcji lub licytacji obowiązuje

czas serwerowy, a nie lokalny. Czas serwerowy jest wyświetlany na stronach EPP. - System operacyjny Windows

2000/XP/VISTA/7/8/10. - Przeglądarka internetowa IE / Firefox (do wersji 51). Tylko wersje 32-bitowe.

Przeglądarka Chrome od wersji 45 oraz Microsoft Edge z systemu Windows 10 nie są obsługiwane. -

Przeglądarka musi obsługiwać protokół szyfrowania TLS 1.0 (najnowsze wersje przeglądarek) - Zainstalowane

bezpłatne oprogramowanie Java (wersja 32-bitowa) - Włączona obsługa kodu JavaScript - W przeglądarce

Firefox wyłączony mechanizm ostrzegania przed przekierowaniem lub odświeżeniem strony

(Opcje->Zaawansowane->Ogólne->Ostrzegaj, jeśli witryny próbują przekierować lub odświeżyć stronę)
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