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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 515872-N-2020

Data: 24/02/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄ CY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer

identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714.

Adres strony internetowej (url): https://dzp.spcsk.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach: 21 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów: miesiącach: lub dniach: 31 lub data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.
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Punkt: 9)

W ogłoszeniu jest: II.9) Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Części nr 1 – Terminale z licencjami - 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia

umowy, Części nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 - 14 dni kalendarzowych, licząc od

dnia zawarcia umowy, Części nr 3 – Komputery typu AIO - 21 dni kalendarzowych, licząc od

dnia zawarcia umowy, Części nr 4 – Komputery przenośne - 21 dni kalendarzowych, licząc od

dnia zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA

ZAMÓWIENIA Części nr 1 – Terminale z licencjami - 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia

zawarcia umowy, Części nr 2 – Zestawy komputerowe: typ1 i typ2 - 14 dni kalendarzowych,

licząc od dnia zawarcia umowy, Części nr 3 – Komputery typu AIO - 31 dni kalendarzowych,

licząc od dnia zawarcia umowy, Części nr 4 – Komputery przenośne - 31 dni kalendarzowych,

licząc od dnia zawarcia umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

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

postępowaniu: Data: 2020-03-03, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta

powinna być sporządzona w języku polskim.

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

w postępowaniu: Data: 2020-03-05, godzina: 10:45, Skrócenie terminu składania wniosków,

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta

powinna być sporządzona w języku polskim.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.5)
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W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 3 Nazwa: Komputery typu AIO 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 3 Nazwa: Komputery typu AIO 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 31 data rozpoczęcia: data zakończenia:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 4 Nazwa: Komputery przenośne 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 21 data rozpoczęcia: data zakończenia:

W ogłoszeniu powinno być: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT

CZĘŚCIOWYCH Część nr: 4 Nazwa: Komputery przenośne 4) Czas trwania lub termin

wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 31 data rozpoczęcia: data zakończenia:
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