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Gmina i Miasto Nisko  Nisko, dnia 04.07.2017 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 
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37-400 Nisko 

 

ZP.271.34.2017 

 

ZMIANA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 

na zadanie: „Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy 

dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program 

rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.” w następującym zakresie: 

 

zmianie ulega treść projektu umowy w Części I Dostawa sprzętu komputerowego oraz 

wyposażenia multimedialnego oraz w Części II Dostawa pomocy dydaktycznych - Załącznik nr 6 

do SIWZ w następującym zakresie: 
 

1. Paragraf 6 ust. 1 ppkt 1) i ppkt 2) wzoru umowy dla Części I Dostawa sprzętu komputerowego oraz 

wyposażenia multimedialnego otrzymują brzmienie: 

 

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego na:  

1) sprzęt elektroniczny z pozycji nr 2, 3, 17 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 5 

do SIWZ, na okres …….. lat od daty odbioru przedmiotu umowy. 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu elektronicznego przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 

równym okresowi gwarancji producenta, zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

2) sprzęt elektroniczny z pozycji nr 11, 13, 16 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik 

nr 5 do SIWZ, na okres …….. lat od daty odbioru przedmiotu umowy. 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu elektronicznego przewidują dłuższy okres 

gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 

równym okresowi gwarancji producenta, zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

 

2. W paragrafie 6 wzoru umowy dla Części I Dostawa sprzętu komputerowego oraz wyposażenia 

multimedialnego dodaje się ust.15: 

W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, 

zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i 

przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi.” 
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3. Paragraf 6 ust. 1 ppkt 1) i ppkt 2) wzoru umowy dla Części II Dostawa pomocy dydaktycznych 

otrzymują brzmienie: 

 

Wykonawca oświadcza, że udziela Zamawiającemu gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego na:  

1) wyposażenie elektroniczne z pozycji nr 23, 24 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - 

Załącznik nr 5 do SIWZ, na okres …….. lat od daty odbioru przedmiotu umowy. 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyposażenia elektronicznego przewidują dłuższy 

okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 

równym okresowi gwarancji producenta, zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

2) wyposażenie elektroniczne z pozycji nr od 26 do 36 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia - 

Załącznik nr 5 do SIWZ, na okres …….. lat od daty odbioru przedmiotu umowy. 

Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta wyposażenia elektronicznego przewidują dłuższy 

okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę - obowiązuje okres gwarancji w wymiarze 

równym okresowi gwarancji producenta, zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku 

oferowania przez producenta opcjonalnych okresów gwarancji. 

 

4. W paragrafie 6 wzoru umowy dla Części II Dostawa pomocy dydaktycznych dodaje się ust.15: 

W sprawach dotyczących gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie, 

zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży i 

przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi.” 

 

 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, do dnia 2017-07-12 r. do godz. 11:30.  

W związku z powyższym zmianie ulegają również następujące zapisy SIWZ: 

 

 

1. pkt 9.2 otrzymuje brzmienie:  

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 12.07.2017 do godz. 11:30. 

 

2. pkt 11.7 otrzymuje brzmienie:  

Wykonawca zamieszcza ofertę w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu opisanym  w następujący 

sposób: Oferta na: „Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia multimedialnego oraz pomocy 

dydaktycznych w ramach projektu pn: „Eksperymenty i programowanie bez tajemnic program rozwoju 

kompetencji kluczowych w Gminie i Mieście Nisko” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na 

lata 2014-2020”(z dopiskiem nazwy Części  ……………….) NIE OTWIERAĆ przed: 12.07.2017 godz. 12:00. 

oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Wykonawcy (dopuszcza się złożenie 

pieczęci). 

 

3. pkt 12.1 otrzymuje brzmienie:  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 12 (Biuro Obsługi Klienta) do dnia 12.07.2017 

r. do godz. 11:30. 

 

4. pkt 12.3 otrzymuje brzmienie 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.07.2017 r. o godz. 12:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 20. 

Powyższe zmiany treści SIWZ, skutkują zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 BURMISTRZ 

 mgr Julian Ozimek 


