Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup i dostawa skanera z funkcją stołu montażowego wraz ze szkoleniem

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: STUDIO FILMÓW RYSUNKOWYCH
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363661944
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Cieszyńska 24
1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.4.7.) Numer telefonu: 338126341
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sfr.com.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sfr.com.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00227150/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.12. Oferta - katalog elektroniczny
Przed zmianą:
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu
Po zmianie:
Nie dotyczy
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia
Przed zmianą:
607756
Po zmianie:
750000,0
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
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Przed zmianą:
Z zastrzeżeniem art. 454 pzp, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgodnego dokonania przez Strony w postaci
aneksu do Umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 11.3 Umowy.
Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych w projekcie umowy punkt 11 stanowiącym
załącznik Nr 9 do SWZ.
Po zmianie:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy,
zawiera Załącznik nr 9 do SWZ .
7.1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany kontraktowe w oparciu o art.
455 ust. 1 pkt 1 ustawy) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z
warunkami zawartymi w Załączniku nr 9 do SWZ.
Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Z zastrzeżeniem art. 454 pzp, wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają zgodnego dokonania przez Strony w postaci
aneksu do Umowy zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem pkt 11.3 Umowy.
Zmiana Umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach przewidzianych w projekcie umowy punkt 11 stanowiącym
załącznik Nr 9 do SWZ.
SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE
szacunkowa wartość zamówienia wynosi 750.000,00 złotych netto
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