
Numer ogłoszenia: 30607 - 2014; data zamieszczenia:  14.02.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  38480 - 2014 data 03.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8412743,

8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3).

W ogłoszeniu jest:  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, Potencjał techniczny, Opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe

dysponuje lub będzie dysponować warsztatem przystosowanym do napraw i regeneracji

samochodowych części zamiennych znajdującym się na terenie miasta Poznania lub powiatu

poznańskiego..

W ogłoszeniu powinno by ć: WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, Potencjał techniczny, Opis sposobu

dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe

dysponuje lub będzie dysponować warsztatem przystosowanym do napraw i regeneracji

samochodowych części zamiennych..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).

W ogłoszeniu jest:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje moŜliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:1)

dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania umowy,2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia

Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu toŜsamości przedmiotu świadczenia, 3) inne

niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy dopuszczalne są tylko jeŜeli z powodu nadzwyczajnej

zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi

trudnościami albo groziłoby mu raŜącą stratą, czego nie przewidywał przy zawarciu umowy,4)

dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy

zachowaniu toŜsamości świadczenia i jego jakości, 5) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na

zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy).6)

dopuszczalne jest przedłuŜenie terminu obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania

przedmiotu umowy, przy zachowaniu jej wartości.2.Zmiana terminu wykonania usługi moŜe być

spowodowana okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności

wstrzymania usługi.3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:1) zmiany spowodowane wzrostem albo

zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po

stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o

kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT

będzie powodować zmniejszenie kosztów usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza

moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT zapłaconego
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przez Wykonawcę. 2) dopuszczalna jest zmiana płatnika naleŜności wynikających z niniejszej umowy w

przypadku przejęcie kompetencji Zamawiającego co do napraw i regeneracji części przez instytucję

gospodarki budŜetowej. 3) dopuszczalne jest obniŜenie wynagrodzenia przy zachowaniu zakresu jego

świadczenia umownego. 4.Zmianyterminu obowiązywania umowy:1) dopuszczalne jest wydłuŜenie

terminu obowiązywania umowy o którym mowa w § 10 w przypadku nie wykorzystania, w okresie jej

trwania, wartości umowy o której mowa w § 2 ust. 2, pkt5; 2) dopuszczone jest nie dokonanie zakupu

pełnej ilości usług, w tym przypadku umowa moŜe być przedłuŜona do czasu wyczerpania przyjętych

ilości przy zachowaniu jej wartości, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 5 niniejszej umowy.5. Zmiana

postanowień zawartej umowy wymaga pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej w postaci

aneksu. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do

dokonania tej zmiany..

W ogłoszeniu powinno by ć: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków

zmian w zakresie części nr 1 i nr 2 postępowania: 1. Zamawiający przewiduje moŜliwość istotnych zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) dopuszczalne jest skrócenie terminu

wykonania umowy, 2) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy

zachowaniu toŜsamości przedmiotu świadczenia, 3) inne niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy

dopuszczalne są tylko jeŜeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia przez

Wykonawcę byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu raŜącą stratą, czego nie

przewidywał przy zawarciu umowy, 4) dopuszczalna jest zmiana nazwy, określenia, oznaczenia

przedmiotu świadczenia Wykonawcy przy zachowaniu toŜsamości świadczenia i jego jakości, 5)

dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy). 6) dopuszczalne jest przedłuŜenie terminu

obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania wartości brutto wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 . 2.

Zmiana terminu wykonania usługi moŜe być spowodowana okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie

Zamawiającego, w szczególności wstrzymania usługi lub z powodu siły wyŜszej. 3. Zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy: 1) zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli

zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów usługi po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku

VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów

usług po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę

stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 2) dopuszczalna jest zmiana

płatnika naleŜności wynikających z niniejszej umowy w przypadku przejęcie kompetencji Zamawiającego

co do napraw pojazdów przez instytucję gospodarki budŜetowej. 3) dopuszczalne jest obniŜenie

wynagrodzenia przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego. 4. Zmiana postanowień zawartej

umowy wymaga pod rygorem niewaŜności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. Zmiana

umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania okoliczności uprawniających do dokonania tej

zmiany. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w zakresie części nr

3 postępowania: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty cenowej, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących

przypadkach i na określonych warunkach: 1) zmiana wynagrodzenia: a) dopuszczalne jest obniŜenie

wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego, b) dopuszczalne są

zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT jeśli zmiana stawki VAT będzie

powodować zwiększenie kosztów towarów po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego

przez Wykonawcę, natomiast jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów towarów

po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę

stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę, 2) zmiana terminu wykonania

usług: a) dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania usługi, który został określony w zleceniu, b)

dopuszczalne jest wydłuŜenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyŜszej albo z powodu
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okoliczności, za które wyłączną winę ponosi Zamawiający, c) dopuszczalne jest wydłuŜenie czasu

trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego wartości brutto wskazanej w § 4 ust.

2, d) zmiany będące następstwem okoliczności leŜących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w

szczególności wstrzymanie usług, 2. Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wykazania

okoliczności uprawniających do dokonania tej zmiany i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaŜności tej zmiany. 3. Zmiany postanowień zawartych w umowie dokonywane będą pod rygorem

niewaŜności, w formie aneksu do umowy, sporządzonego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.02.2014 godzina 11:00.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 21.02.2014 godzina 11:00.
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