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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, Krajowy numer identyfikacyjny 36627311900000, ul. Długa  21, 34-400 

Nowy Targ, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182612395, e-mail

barbara_apostol@mzwik.nowytarg.pl, mzwik@mzwik.nowytarg.pl, faks 182 665 891.

Adres strony internetowej (url):

Adres profilu nabywcy: http://platformazakupowa.pl/pn/mzwik.nowytarg

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: Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do zamontowania

modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do zdalnego odczytu

wodomierzy. Część nr I: Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych, objętościowych do

zimnej wody pitnej,przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu, obecnie

posiadanego przez Zamawiającego (ITRON AnyQuest Host) oraz sukcesywna dostawa

modułów komunikacyjnych do obecnie posiadanego systemu zdalnego odczytu wodomierzy

(ITRON AnyQuest Host) instalowanych bezpośrednio na wodomierzach. Część nr II:
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Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych,objętościowych do zimnej wody pitnej,

przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu posiadanego obecnie przez

Zamawiającego (SensusRF) oraz sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych do obecnie

posiadanego systemu zdalnego odczytu wodomierzy (SensusRead)instalowanych

bezpośrednio na wodomierzach.

W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywna dostawa wodomierzy przystosowanych do

zamontowania modułów zdalnego odczytu oraz dostawa modułów komunikacyjnych do

zdalnego odczytu wodomierzy. Część nr I: Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych,

objętościowych i jednostrumieniowych do zimnej wody pitnej,przystosowanych do

zamontowania modułów zdalnego odczytu, obecnie posiadanego przez Zamawiającego

(ITRON AnyQuest Host) oraz sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych do obecnie

posiadanego systemu zdalnego odczytu wodomierzy (ITRON AnyQuest Host) instalowanych

bezpośrednio na wodomierzach. Część nr II: Sukcesywna dostawa wodomierzy

suchobieżnych,objętościowych do zimnej wody pitnej, przystosowanych do zamontowania

modułów zdalnego odczytu posiadanego obecnie przez Zamawiającego (SensusRF) oraz

sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych do obecnie posiadanego systemu zdalnego

odczytu wodomierzy (SensusRead)instalowanych bezpośrednio na wodomierzach

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego , zostały zawarte w Ogólnych

Warunkach Umowy - załączniku do SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego , zostały zawarte w Ogólnych

Warunkach Umowy-ZMIANA - załączniku do SIWZ-ZMIANA

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Nie
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W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I

Punkt: Część nr 1

W ogłoszeniu jest: Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych, objętościowych do

zimnej wody pitnej, przystosowanych do zamontowania modułów zdalnego odczytu,

obecnie posiadanego przez Zamawiającego (ITRON AnyQuest Host) oraz sukcesywna

dostawa modułów komunikacyjnych do obecnie posiadanego systemu zdalnego odczytu

wodomierzy (ITRON AnyQuest Host) instalowanych bezpośrednio na wodomierzach

W ogłoszeniu powinno być: Sukcesywna dostawa wodomierzy suchobieżnych,

objętościowych i jednostrumieniowych do zimnej wody pitnej, przystosowanych do

zamontowania modułów zdalnego odczytu, obecnie posiadanego przez Zamawiającego

(ITRON AnyQuest Host) oraz sukcesywna dostawa modułów komunikacyjnych do obecnie

posiadanego systemu zdalnego odczytu wodomierzy (ITRON AnyQuest Host)

instalowanych bezpośrednio na wodomierzach

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku,

gdyby w związku z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

dostarczenie terminowe przez Wykonawcę urządzeń nie było możliwe z przyczyn, za które

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w związku z czasowym

zawieszeniem działalności podmiotów będących Dostawcami urządzeń lub wydłużonym

okresem realizacji takich dostaw przez te podmioty, Strony wydłużą termin dostarczenia

urządzeń przez Wykonawcę o odpowiedni czas. Wykonawca zobowiązany jest wówczas

dostarczyć urządzenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w

którym ustały wskazane wyżej okoliczności, uniemożliwiające dostarczenie urządzeń w

terminie. Wydłużenie terminu dostarczenia urządzeń przez Wykonawcę, zgodnie z

niniejszymi postanowieniami, może nastąpić pod warunkiem, że Wykonawca niezwłocznie,
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nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Formularza zamówienia,

zawiadomi Zamawiającego o wskazanych wyżej okolicznościach uniemożliwiających

dostarczenie urządzeń w terminie. Pojęciem „urządzenia” określono każdą zamówioną

partię wodomierzy oraz modułów komunikacyjnych .
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