Wrocław, 20 października 2020
CUI-ZZ.3201.4.2020
Dotyczy:

postępowania
prowadzonego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
pn.: „ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ NA DOSTAWĘ SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO”, nr sprawy: CUI-ZZ.3201.4.2020

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmian.), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ), w ten sposób że:
1. W rozdziale 4 SIWZ wykreśla się dotychczasową treść i nadaje nowe brzmienie: „Termin
obowiązywania umowy ramowej: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej jednak niż od 1
stycznia 2021 r. przez kolejno następujące po sobie 36 miesięcy.
Zamówienia wykonawcze będą zawierane w okresie trwania umowy ramowej i nie później niż
przed upływem terminu obowiązywania umowy ramowej.
2. w rozdziale 11 SIWZ wykreśla się treść pkt 11.1 i 11.2 i nadaje nowe brzmienie:
„11.1. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
zamieszczonej pod adresem: https://cui-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
(https://cui-pzp.logintrade.net/platforma-zakupowa.html). w terminie do dnia
05.11.2020 r. do godz. 11.00.
11.2. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2020 r. o godz. 11.30 w siedzibie
Zamawiającego w budynku przy ul. Namysłowskiej 8, IV piętro. Osoby, które
zamierzają uczestniczyć w otwarciu ofert, zobowiązane są do przybycia do siedziby
zamawiającego – IV piętro - sekretariat, co najmniej 15 min. przed planowanym
otwarciem. Każda z osób musi być zaopatrzona w środki ochrony osobistej (maska
zasłaniająca twarz i usta).”
3. W załączniku nr 9 do SIWZ – Projekt umowy, wykreśla się dotychczasową treść §3 i nadaje
mu nowe brzmienie: „Umowę zawiera się do dnia wyczerpania środków przeznaczonych w
ramach umowy na realizację zamówień wykonawczych (tj. maksymalnej wartości brutto
wynagrodzenia Wykonawcy), o których mowa w § 4 ust. 1, lub na okres do podpisania
umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2021 r. prze kolejno następujące po sobie 36
miesięcy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez CUI znajdują się na www.bip.cui.wroclaw.pl

