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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:390679-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2014/S 221-390679

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, ul. Jana Kochanowskiego 2A, Osoba
do kontaktów: Piotr Zasieczny, Poznań60-844, POLSKA. Tel.:  +48 618412742.

Faks:  +48 618412744. E-mail: piotr.zasieczny@wielkopolska.policja.gov.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 22.10.2014, 2014/S 203-359566)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:71320000
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamiast:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (wskazany w sekcji II.3 niniejszego ogłoszenia) określony na dzień 15.12.2014
r. jest terminem instrukcyjnym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w dniu podpisania umowy o zamówienie
publiczne (opracowanie Koncepcji - w terminie 45 dni, licząc od dnia podpisania umowy, a dokumentacji projektowej
- w terminie od podpisania umowy do 15 maja 2015 r.). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna
jest na stronie Zamawiającego: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-
wszczeciu/1366,dok.html. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, dla zachowania lub poprawy funkcjonalności projektowanego
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę czynnik jakościowy lub techniczny, ekonomiczny, przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu umowy i pod warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego,
2) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy ze względu na zmianę przepisów budowlanych i wykonawczych,
pod warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego i jeżeli zmiana przepisów nastąpiła po zawarciu umowy,
3) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które
wyłączną winę ponosi Zamawiający,
4) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, z powodu przedłużających się procedur
administracyjnych przekraczających terminy określone w przepisach, zmiana taka dopuszczalna jest po
udokumentowaniu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przesłanek, pod warunkiem, że wydłużenie to nastąpi
wyłącznie o okres przedłużających się procedur administracyjnych i nie spowoduje utraty przez Zamawiającego
dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych na skutek przekroczenia terminu 30.06.2015 r. ,
5) dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy); w przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
6) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy (podmiotu trzeciego) na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia
dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia,
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7) dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego
usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że
proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego
wykonania usług,
8) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, stawek procentowych podatku VAT, pod warunkiem, że zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie o kwotę
wynikającą ze zmienionej stawki.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron umowy i wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej.
Powinno być:

VI.3) Informacje dodatkowe:
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia (wskazany w sekcji II.3 niniejszego ogłoszenia) określony na 15.12.2014 jest
terminem instrukcyjnym. Rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi w dniu podpisania umowy o zamówienie publiczne
(opracowanie Koncepcji - w terminie 45 dni, licząc od dnia podpisania umowy, a dokumentacji projektowej – w terminie
od podpisania umowy do 31 sierpnia 2015 r.). Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie
Zamawiającego: http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,dok.html.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:
1) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy, dla zachowania lub poprawy funkcjonalności projektowanego
przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę czynnik jakościowy lub techniczny, ekonomiczny, przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu umowy i pod warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego;
2) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy ze względu na zmianę przepisów budowlanych i wykonawczych,
pod warunkiem zachowania wynagrodzenia umownego i jeżeli zmiana przepisów nastąpiła po zawarciu umowy;
3) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania umowy z powodu siły wyższej albo z powodu okoliczności, za które
wyłączną winę ponosi Zamawiający;
4) dopuszczalne jest wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy, z powodu przedłużających się procedur
administracyjnych przekraczających terminy określone w przepisach, zmiana taka dopuszczalna jest po
udokumentowaniu wystąpienia niezależnych od Wykonawcy przesłanek, pod warunkiem, że wydłużenie to nastąpi
wyłącznie o okres przedłużających się procedur administracyjnych i nie spowoduje utraty przez Zamawiającego
dofinansowania uzyskanego ze środków unijnych na skutek przekroczenia terminu 30.9.2015;
5) dopuszczalna jest zmiana osób biorących udział w realizacji zamówienia (potencjał osobowy); w przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana inna osoba spełnia warunek udziału w
postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
6) dopuszczalna jest zmiana podwykonawcy (podmiotu trzeciego) na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia
dany warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia;
7) dopuszczalne jest powierzenie części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta wykonawcy realizującego
usługi nie zawierała wskazania części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy.
Powierzenie części zamówienia podwykonawcy możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że
proponowana zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, lub konieczna jest dla prawidłowego lub terminowego
wykonania usług;
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8) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany przez ustawodawcę, w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, stawek procentowych podatku VAT, pod warunkiem, że zmiana wynagrodzenia nastąpi wyłącznie o kwotę
wynikającą ze zmienionej stawki.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron umowy i wymaga, pod rygorem nieważności,
zachowania formy pisemnej.


