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Ogłoszenie nr 540073104-N-2019 z dnia 12-04-2019 r.

Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 530598-N-2019
Data: 01/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 01, Krajowy numer identyfikacyjny 36784953800177, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. (71) 356-39-19, e-mail zamowienia.publiczne.wroclaw@kowr.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu 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: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław prasy krajowej w wersji papierowej. Asortyment dostaw obejmuje: Gazeta Polska
Codziennie – 1 egzemplarz w dni robocze Dziennik Gazeta Prawna wersja PREMIUM – 1 egzemplarz w dni robocze Rzeczpospolita PLUS – 1
egzemplarz w dni robocze Gazeta Wrocławska – 1 egzemplarz w dni robocze Tygodnik Gazeta Polska – 1 egzemplarz w pierwszym dniu
publikacji Rachunkowość– 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji Farmer– 1 egzemplarz Tygodnik Rolniczy– 1 egzemplarz w pierwszym
dniu publikacji Przedsiębiorca Rolny – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji Zamówienia Publiczne – Doradca – 1 egzemplarz w
pierwszym dniu publikacji Informacje dodatkowe dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczania tytułów prasowych w dniu ich publikacji do godziny 7.30, na adres podany w pkt. 3.2 Tytuły winny być zapakowane w foliowe
opakowanie ochronne, w którym dołączony będzie również dowód dostawy z wyszczególnionymi tytułami i ilościami. Za dni robocze uznaje
się dni od poniedziałku do piątku. Wydania sobotnio – niedzielne oraz świąteczne dostarczane będą w pierwszy następujący po nich dzień
roboczy. W przypadku niedostarczenia wymaganych tytułów lub dostarczenia egzemplarzy niekompletnych lub wadliwych Wykonawca
zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia wartości na fakturze. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający
zobowiązuje się do telefonicznego, pisemnego lub mailowego złożenia reklamacji, a Wykonawca do uwzględnienia tej reklamacji: a)
dotyczącej prasy codziennej - w ciągu 4 godzin od właściwego zgłoszenia, b) periodyków - w ciągu 2 dni roboczych Zamawiający zastrzega
sobie prawo do ograniczenia dostaw W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zmiana dokonana będzie w
formie pisemnej. Prawa i obowiązki stron oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu 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: Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do Oddziału Terenowego
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław prasy krajowej w wersji papierowej. Asortyment dostaw obejmuje:
Gazeta Polska Codziennie – 1 egzemplarz w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz wydania sobotnio – niedzielne; Dziennik Gazeta
Prawna wersja PREMIUM – 1 egzemplarz w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz wydania sobotnio – niedzielne; Rzeczpospolita PLUS –
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1 egzemplarz w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz wydania sobotnio – niedzielne; Gazeta Wrocławska – 1 egzemplarz w dni robocze
od poniedziałku do piątku oraz wydania sobotnio – niedzielne; Tygodnik Gazeta Polska – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji
Rachunkowość– 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji Farmer– 1 egzemplarz Tygodnik Rolniczy– 1 egzemplarz w pierwszym dniu
publikacji Przedsiębiorca Rolny – 1 egzemplarz w pierwszym dniu publikacji Zamówienia Publiczne – Doradca – 1 egzemplarz w pierwszym
dniu publikacji. Wydania z dni od poniedziałku do piątku dostarczane będą w dniu ich wydania. Wydania sobotnie i sobotnio – niedzielne
dostarczane będą w poprzedzające dzień wydania piątki lub następujące po dniu wydania poniedziałki. Informacje dodatkowe dotyczące
wykonania przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania tytułów prasowych w dniu ich publikacji do godziny 7.30,
na adres podany w pkt. 3.2 Tytuły winny być zapakowane w foliowe opakowanie ochronne, w którym dołączony będzie również dowód
dostawy z wyszczególnionymi tytułami i ilościami. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku. Wydania sobotnio – niedzielne
oraz świąteczne dostarczane będą w pierwszy następujący po nich dzień roboczy. W przypadku niedostarczenia wymaganych tytułów lub
dostarczenia egzemplarzy niekompletnych lub wadliwych Wykonawca zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia wartości na
fakturze. W przypadku niezgodności dostawy z zamówieniem, Zamawiający zobowiązuje się do telefonicznego, pisemnego lub mailowego
złożenia reklamacji, a Wykonawca do uwzględnienia tej reklamacji: a) dotyczącej prasy codziennej - w ciągu 4 godzin od właściwego
zgłoszenia, b) periodyków - w ciągu 2 dni roboczych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostaw W takim przypadku
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zmiana dokonana będzie w formie pisemnej. Prawa i obowiązki stron oraz pozostałe
warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-04-15, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-04-24, godzina: 12:00,

Drukuj
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