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Ogłoszenie nr 540091960-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 542094-N-2020
Data: 22/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny
37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.
Adres strony internetowej (url): https://iel.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 36
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów: miesiącach: 24

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
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Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Samochody stanowiące przedmiot zamówienia
podstawowego muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego i protokolarnie przekazane
w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Ostateczny termin przekazania samochodów zostanie wskazany w ofercie Wykonawcy. 2.
Wykonawca świadczy usługę wynajmu dostarczonych samochodów przez okres 36 miesięcy
od dnia przekazania samochodów. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania terminów
szczegółowych wskazanych w umowie o udzielenie zamówienia publicznego.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Samochody stanowiące przedmiot
zamówienia podstawowego muszą być dostarczone do siedziby Zamawiającego i
protokolarnie przekazane w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Ostateczny termin przekazania samochodów zostanie wskazany w
ofercie Wykonawcy. 2. Wykonawca świadczy usługę wynajmu dostarczonych samochodów
przez okres 24 miesięcy od dnia przekazania samochodów. 3. Wykonawca zobowiązany jest
do zachowania terminów szczegółowych wskazanych w umowie o udzielenie zamówienia
publicznego.
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