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Ogłoszenie nr 540212480-N-2019 z dnia 07-10-2019 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606676-N-2019 

Data: 07/10/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Krajowy numer identyfikacyjny 00028891700000, ul. Żwirki i

Wigury   61, 02-091  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225720366, 225720373, e-

mail aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl, faks 225720363. 

Adres strony internetowej (url): www.wum.edu.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5) 

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: W oparciu o art.

144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień

niniejszej umowy, w razie : 1) zmiany modelu oferowanego podzespołu z zastrzeżeniem, iż

zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony

modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak model

oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z zastrzeżeniem, że cena

nie ulegnie zmianie; 2) w przypadku gdy model podzespołu został wycofany z dystrybucji i nie

został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej samej linii produktowej, zmiany
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oferowanego podzespołu na inne posiadające co najmniej parametry takie jak model oferowany i

z punktu widzenia technicznego lub technologicznego zapewniające uzyskanie korzystnej dla

Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej

w umowie, 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od

Wykonawcy. XXXI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: W oparciu o

art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmianę

postanowień niniejszej umowy, w razie : 1) zmiany modelu oferowanego podzespołu z

zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy model został wycofany z dystrybucji i

został zastąpiony modelem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej

takich jak model oferowany, lub który został udoskonalony albo dodatkowo wyposażony, z

zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie; 2) w przypadku gdy model podzespołu został

wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony przez producenta modelem należącym do tej

samej linii produktowej, zmiany oferowanego podzespołu na inne posiadające co najmniej

parametry takie jak model oferowany i z punktu widzenia technicznego lub technologicznego

zapewniające uzyskanie korzystnej dla Zamawiającego funkcjonalności lub lepszych parametrów

pracy, za cenę nie wyższą od ustalonej w umowie, 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

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: 2019-10-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

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

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

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

postępowaniu: Data: 2019-10-16, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą
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być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski 


