
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 149376-2014 z dnia 2014-05-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zabrze

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Szczegółowy

opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

Termin składania ofert: 2014-05-15

Numer ogłoszenia: 166666 - 2014; data zamieszczenia : 16.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  149376 - 2014 data 05.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., ul. Zamkowa 4, 41-803 Zabrze, woj. śląskie, tel. 32 277 61 00, fax. 32 271 73 11.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4.

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są

sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Szczegółowy opis całego

asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ..

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych oraz materiałów

eksploatacyjnych do drukarek.Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, nie regenerowane. Pojemniki muszą być

kompatybilne do drukarek wyszczególnionych w załączniku nr 1. Ponadto muszą posiadać nazwę producenta i kod

produktu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia zamienników równoważnych z produktem oryginalnym.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany produkt spełnia wymogi określone przez Zamawiającego na

etapie składania ofert ( Art.30 ust.5 Pzp) W razie ewentualnego uszkodzenia urządzenia i nie uznania warunków gwarancji

przez autoryzowany serwis gwarancyjny ( danego urządzenia) z uwagi na zastosowanie niezgodnego z zaleceniami

producenta tonera(wkładu) Wykonawca pokryje całkowity koszt naprawy takiego urządzenia ( dotyczy dostarczonych

zamienników). Za podstawę żądania przez Zamawiającego naprawy urządzenia ( włączając w to wymianę bębna lub

głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego/faksu.

Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarek/urządzenia wielofunkcyjnego/

faksu w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia e-mailem lub faksem) wykonawcy przez zamawiającego konieczności

naprawy. Na czas naprawy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu drukarkę zastępczą. Wykonawca gwarantuje, że

zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji

producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość

lub niezawodność dostarczonych materiałów eksploatacyjnych niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek/

urządzeń wielofunkcyjnych/faksów, Wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od

wad w terminie 24 godzin( w dni robocze) od momentu zgłoszenia (e-mailem lub faksem) przez Zamawiającego o

wadliwym produkcie. Wymiana nastąpi w siedzibie Zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad

produktu..
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