Polanów, dnia 30 kwiecień 2015r.
PG.II.271.1.2015

Gmina Polanów,
ul. Wolności 4
76-010 Polanów
Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego

Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa
zestawów komputerowych, laptopów i drukarek do jednostek podległych
Zamawiającemu w ramach projektu „Internet szansą Gminy Pol@nów”
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje następującej
modyfikacji SIWZ:

Załącznik nr 7 do SIWZ – Projekt umowy
1) w § 2 ust. 2, Tabela - kolumna „Ustala się termin wykonania”:
Było:
W terminie do 20 dni od dania podpisania umowy
Jest:
W terminie 30 dni od daty podpisania umowy
2) w § 2 ust. 4:
Było:
„Zamawiający

wymaga

aby

dostarczony

sprzęt

był

fabrycznie

nowy,

wyprodukowany w 2015 r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać
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wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów
jakościowych”
Jest:
"Zamawiający

wymaga,

aby

dostarczony

sprzęt

był

fabrycznie

nowy,

wyprodukowany nie wcześniej niż w drugiej połowie 2014r., wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych
i światowych norm i standardów jakościowych".

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1) Rozdział I Przedmiot zamówienia pkt. 6:
Było:
„Zamawiający

wymaga

aby

dostarczony

sprzęt

był

fabrycznie

nowy,

wyprodukowany w 2015 r., wolny od wad fizycznych i prawnych oraz spełniać
wszelkie wymogi odpowiednich krajowych i światowych norm i standardów
jakościowych”
Jest:
"Zamawiający

wymaga,

aby

dostarczony

sprzęt

był

fabrycznie

nowy,

wyprodukowany nie wcześniej niż w drugiej połowie 2014r., wolny od wad
fizycznych i prawnych oraz spełniać wszelkie wymogi odpowiednich krajowych
i światowych norm i standardów jakościowych".
2) Rozdział II Termin realizacji przedmiotu zamówienia, Tabela - kolumna
„Ustala się termin wykonania”:
Było:
W terminie 20 dni od dnia podpisania umowy
Jest:
W terminie 30 dni od dnia podpisania umowy
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