
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 87192-2015 z dnia 2015-04-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerów stacjonarnych i komputerów przenośnych.

Szczegółowe zestawienie parametrów technicznych określa załącznik nr 4 do SIWZ.

Termin składania ofert: 2015-04-28

Numer ogłoszenia: 56729 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87192 - 2015 data 16.04.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 5667200, fax. 22 5667202.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego

Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, sekretariat - parter..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

29.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego

Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, sekretariat - parter..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.16).

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia (dostawy) w łącznym terminie 30 dni

roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem podziału na trzy etapy realizacji zamówienia.

Dostawa sprzętu objętego zamówieniem dokonana zostanie w następujących po sobie trzech etapach

(dostawy częściowe). Na realizację dostaw częściowych w każdym etapie wykonawca będzie miał 10 dni

roboczych. W dniu dostawy częściowej (w każdym z jej etapów) Zamawiający dokona kontroli dostarczanej

partii sprzętu pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie. Każdorazowo dostawa

częściowa musi zostać wyznaczona i zrealizowana w godzinach między 8.00 a 10.00. Kontrola zgodności

sprzętu ze specyfikacją techniczną określoną w umowie zostanie dokonana przez Zamawiającego najpóźniej do

godziny 17.00 w dniu, w którym nastąpiła dostawa częściowa. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania

dostaw częściowych wg. następujących zasad: 1) Etap I - Dostawa częściowa komputerów typ 1 w ilości 20

szt. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. 2) Etap II - Dostawa
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częściowa komputerów typ 2 w ilości 13 szt., komputerów typ 3 w ilości 4 szt. i komputerów przenośnych w

ilości 3 szt. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia w którym upływa termin realizacji

Etapu I. 3) Etap III - Dostawa częściowa komputerów typ 1 w ilości 20 szt. w terminie nie dłuższym niż 10 dni

roboczych liczonych od dnia w którym upływa termin realizacji Etapu II.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia (dostawy) w łącznym

terminie 30 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy z uwzględnieniem podziału na trzy etapy realizacji

zamówienia. Dostawa sprzętu objętego zamówieniem dokonana zostanie w następujących po sobie trzech

etapach (dostawy częściowe). Na realizację dostaw częściowych w każdym etapie wykonawca będzie miał 10

dni roboczych. W dniu dostawy częściowej (w każdym z jej etapów) Zamawiający dokona kontroli dostarczanej

partii sprzętu pod względem zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie. Każdorazowo dostawa

częściowa musi zostać wyznaczona i zrealizowana w godzinach między 8.00 a 10.00. Kontrola zgodności

sprzętu ze specyfikacją techniczną określoną w umowie zostanie dokonana przez Zamawiającego najpóźniej do

godziny 17.00 w dniu, w którym nastąpiła dostawa częściowa. Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania

dostaw częściowych wg. następujących zasad: 1) Etap I - Dostawa częściowa komputerów typ 1 w ilości 20

szt. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia zawarcia umowy. 2) Etap II - Dostawa

częściowa komputerów typ 2 w ilości 13 szt., komputerów typ 3 w ilości 4 szt. i komputerów przenośnych w

ilości 3 szt. w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych liczonych od dnia w którym upływa termin realizacji

Etapu I. 3) Etap III - Dostawa częściowa komputerów typ 1 w ilości 20 szt. w terminie nie dłuższym niż 10 dni

roboczych liczonych od dnia w którym upływa termin realizacji Etapu II. Za dzień roboczy przyjmuje się dni od

poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
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