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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:493497-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Wkłady drukujące
2020/S 203-493497
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 200-484546)
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zawistowska, Uniwersytet Warszawski, Dział Zamówień Publicznych, ul.
Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Oficyna pod Wizytkami, pok. 33
E-mail: agnieszka.zawistowska@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225522508
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uw.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie jednego roku dla Wydziału Nauk
Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Numer referencyjny: DZP-361-107/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
30192113 Wkłady drukujące

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych w okresie
jednego roku dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW w ilościach wynikających ze
złożonego przez jednostkę zamówienia.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (zwanej dalej „Specyfikacją” lub „SIWZ”), pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”, który dostępny jest na
stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazuje znaki towarowe zamawianych materiałów co jest
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia – Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
3. Oferowane przez Wykonawcę materiały muszą być oryginalne (zalecane przez producentów urządzeń
drukujących) lub równoważne zgodne z postanowieniami SIWZ, który dostępny jest na stronie internetowej
Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2020
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 200-484546

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia – ust. 4
Zamiast:
4. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy pod wskazany przez Zamawiającego adres materiałów
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), które będą dostarczane przez
Wykonawcę na jego koszt, partiami, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamówienia, przekazane
faksem lub drogą elektroniczną, będą realizowane w terminie: 1 dzień – maks. 4 dni, liczonym od następnego
dnia roboczego po zgłoszeniu zapotrzebowania. Jeżeli dzień wydania materiałów jest dniem wolnym od pracy,
dostawa zostanie zrealizowana pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu. Przez dni robocze
Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych. Uwaga: termin
realizacji stanowi kryterium wyboru oferty.
Powinno być:
4. Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy pod wskazany przez Zamawiającego adres materiałów
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia, które będą dostarczane przez Wykonawcę własnym
transportem, na jego koszt i ryzyko, partiami, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykonawca będzie
dostarczał materiały do jednostek organizacyjnych Zamawiającego z wniesieniem towaru na wskazane w
zamówieniu miejsce.
Maksymalny termin dostarczenia materiałów to 4 dni robocze licząc od złożenia zamówienia drogą
elektroniczną (mailowo). Uwaga: Termin realizacji pojedynczej dostawy stanowi kryterium wyboru oferty.
Jeżeli dzień wydania materiałów jest dla Zamawiającego dniem wolnym od pracy, wydanie zostanie
zrealizowane pierwszego dnia roboczego następującego po wyznaczonym dniu wydania, Przez dni robocze
Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt państwowych.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

19/10/2020
S203
https://ted.europa.eu/TED

2/2

