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Ogłoszenie nr 560180869-N-2020 z dnia 21-09-2020 r.
Międzyrzecz: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie
Międzyrzecz
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Zakup finansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła
+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 20142020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 546402-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510135562-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, Krajowy numer identyfikacyjny 21096684600000,
ul. ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 426 930, e-mail
zamowienia.publiczne@miedzyrzecz.pl, faks 957 426 979.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miedzyrzecz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania Zdalna Szkoła + w Gminie Międzyrzecz
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
WRG.271.7.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego w ramach zadania „Zdalna
Szkoła + w Gminie Międzyrzecz”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 6 do SIWZ. 2.1. Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie
nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne
do ich użytkowania. 2.2. Wszystkie sprzęty powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń
zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie
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może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać
wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania.
II.4) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:
48000000-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
21 dni od daty podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji umowy do 14.08.2020 r.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w
związku z art. 15r ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z pismem Wykonawcy
z dnia 20 lipca 2020 r. i oświadczeniem przedstawiciela producenta zaoferowanego sprzętu
komputerowego, zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Gmina Międzyrzecz wyraziła zgodę na
zmianę terminu realizacji umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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