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Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na podst. art. 39 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych zwanej dalej ustawa 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
dostawę sprzętu komputerowego, nr postępowania MiNI/1/2010, wprowadza się następującą 
zmianę treści: 

W części Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego 
jest: 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 3% wartości 
niewykonanego zakresu umowy, 
zmienia się na: 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości 
niewykonanego zakresu umowy, 

We wzorze umowy (załącznik nr 4) par 4. ust. 1 odnośnik 3 
jest: 
za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia ujawnionych w chwili dostawy i okresie 
gwarancji w wysokości 0,3% wartości brutto niewykonana zakresu uwag za kaŜdy dzień zwłoki 
liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 
zmienia się na: 
za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu zamówienia, ujawnionych w ciągu 7 dni od daty dostawy, 
w wysokości 0,3% wartości brutto komponentu dostawy dotkniętego wadą, za kaŜdy dzień zwłoki, 
liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie. 

W załączniku nr 1 specyfikacja techniczna wymaganego sprzętu w części wymagania dotyczące 
wszystkich części przedmiotu zamówienia 
jest: 
Na czas naprawy dostarczonego sprzętu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt 
zastępczy identyczny jak sprzęt oddany do naprawy. Naprawa lub dostarczenie sprzętu 
zastępczego powinno nastąpić w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zgłoszenia do 
serwisu Wykonawcy lub wskazanego przez wykonawcę. 
zmienia się na: 
Na czas naprawy dostarczonego sprzętu – opisanego w części II i III -  Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć sprzęt zastępczy nie gorszej jakości niŜ sprzęt oddany do 
naprawy. Naprawa lub dostarczenie sprzętu zastępczego powinno nastąpić w ciągu dwóch dni 
roboczych od momentu zgłoszenia do serwisu Wykonawcy lub wskazanego przez 
wykonawcę. 
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