Swarzędz, dnia

01.07.2014r.

Nr pisma: BZP.271.22.2014-4

Zmiana treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
„ Dostawa sprzętu teleinformatycznego w ramach realizacji projektu pt.:
Ochrona najbiedniejszych mieszkańców Gminy Swarzędz przed wykluczeniem cyfrowym - Etap
III - Część I; Działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion ”
Zamawiający zmienia treść SIWZ w w rozdziale 1 pkt 10.1, który otrzymuje nową treść:
„Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 9.800,00 zł (słownie: dziewięć
tysięcy osiemset złotych 00/100).
Zmianie ulega również treść ogłoszenia o zamówieniu w poniższych punkach, które otrzymują nową
treść:
1. III.1 - Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
9.800,00
zł
2. IV.3 - ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz
określenie warunków zmian
„ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy na poniżej określonych
warunkach:
a) możliwość zmiany (przedłużenia) terminu realizacji zamówienia, za pisemną zgodą
Zamawiającego, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności oraz przyczyn:
-wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zadania.
-wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
-w przypadku konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, którego ujawnienie nie było
możliwe podczas opracowywania dokumentacji, a której usunięcie jest konieczne w celu
realizacji zadania.
-działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni
wpływ na terminowość wykonania zadania.
b) możliwość dokonania zmiany Podwykonawców, w zakresie prac wskazanych w ofercie, w
związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków projektu umowy oraz w związku ze
zdarzeniami losowymi;
możliwość dokonania zmiany osób posiadających stosowne, wymagane uprawnienia w szczególności w
związku z rażącym naruszeniem przez nich warunków niniejszej umowy oraz w związku ze zdarzeniami
losowymi”
Zamawiający w związku z powyższymi zmianami treści SIWZ i ogłoszenia, zgodnie z art. 38 ustawy
Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert przetargowych do dnia 09. 07 . 2014r.
do godz. 10:00 (Biuro Obsługi Interesanta – Kancelaria Urzędu, parter). Otwarcie ofert nastąpi dnia
09 . 07 . 2014r. o godz. 10:30 w pokoju 410.
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(podpis Kierownika Zamawiającego)

