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Warszawa dn. 10.06.2020 r. 

 

Aneks nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
nr NT-230-103/20 z dnia 26.05.2020 r. 

dot. postępowania zamówieniowego na zakup zestawów komputerowych. 

 

 

§ 1 

 

Zmianie ulegają zapisy w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku nr 3 do SIWZ NT-230-103/20          
z dnia 26.05.2020 r. 
 
1. W Załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale I pt. „Warunki dostawy” ust. 1 otrzymuje treść: 

„Urządzenia zostaną dostarczone na koszt i ryzyko Sprzedającego w terminie 4 tygodni 
od daty podpisania Umowy do wskazanych przez Kupującego maksymalnie ośmiu 
lokalizacji na terenie Polski. Liczba i wielkość dostaw oraz ich terminy będą uzgodnione 
z Kupującym”. 
 

2. W Załączniku nr 1 do SIWZ, w rozdziale III. pt. „Informacje dodatkowe dla 
Sprzedającego” ust. 4 otrzymuje treść:  

„Producent oferowanego sprzętu musi być firmą o zasięgu międzynarodowym                   
z rozwiniętą na terenie Polski siecią serwisu w celu zagwarantowania jak najwyższej 
jakości dostarczanych produktów i usług serwisu gwarancyjnego”. 
 

3. W rozdziale IV.I. pt. Zestaw komputerowy w specyfikacji technicznej „dopuszczone 
modele” w Załączniku nr 1 do SIWZ, po słowach: „OPTIPLEX 7070” dodaje się treść: 
„DELL OPTIPLEX 7080 (w przypadku wyboru przez Zamawiającego kierując się 
kryteriami wyboru oferty modelu Optilex 7080, Zamawiający będzie prosił o 
dostarczenie 1 sztuki na testy). 
 

4.      W §2 ust. 1 Załącznika nr 3 do SIWZ pt. „Wzór umowy” otrzymuje treść: „Urządzenia 
zostaną dostarczone na koszt i ryzyko SPRZEDAWCY w nieprzekraczalnym terminie 
4 tygodni od daty podpisania Umowy (DDP Incoterms 2010) do wskazanych przez 
KUPUJĄCEGO   maksymalnie 8 lokalizacji na terenie Polski”. 
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5. W §2 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ pt. „Wzór umowy” otrzymuje treść: „Kupujący 

planuje odebrać dostawę Urządzeń w terminie 4 tygodni od daty podpisania Umowy i 
w przypadku gotowości SPRZEDAJĄCEGO do wcześniejszej dostawy Urządzeń 
SPRZEDAJĄCY zapewni magazyny na ich przechowanie do momentu dostawy.” 

6. W §5 ust. 3 Załącznika nr 3 do SIWZ pt. „Wzór umowy” otrzymuje treść: „W przypadku 
stwierdzenia uszkodzenia lub wad Urządzeń podczas dokonywania odbioru 
ilościowego, SPRZEDAWCA zobowiązany jest dostarczyć nowe Urządzenia wolne od 
wad w terminie nieprzekraczalnym 4 tygodni od daty podpisania Umowy, dostarczenie 
i odbiór Urządzenia, nastąpi zgodnie z ust. 1 po dostarczeniu nowych, sprawnych i 
kompletnych Urządzeń. Urządzenia, w których zostało stwierdzone uszkodzenie lub 
wada nie zostaną odebrane a SPRZEDAWCA na własny koszt 
i ryzyko zobowiązany jest je odebrać z miejsca dostarczenia”. 

 

§ 2 

Pozostałe warunki SIWZ NT-230-103/20 z dnia 26.05.2020 r. pozostają niezmienione. 

 

 

 


