
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 218482-2014 z dnia 2014-06-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Swarzędz
Zamówienie poniżej progów unijnych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. L.P Nazwa Ilość 
Typ Model 1. Laptop 70 - 2. Komputer zintegrowany 40 All-In-One 3. Komputer zintegrowany 8 
All-In-One Minimalne parametry...
Termin składania ofert: 2014-07-08 

Numer ogłoszenia: 141655 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 218482 - 2014 data 30.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 
65 12 211.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1. 
• W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga 

wniesienia wadium w wysokości 6900,00 zł. 
• W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający 

wymaga wniesienia wadium w wysokości 9800,00 zł. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3. 
• W ogłoszeniu jest: Brak zapisów. 
• W ogłoszeniu powinno być: 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. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 08.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 
Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=218482&rok=2014-06-30


postępowaniu lub ofert: 09.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 
1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.. 


