
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 102606-2016 z dnia 2016-04-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków

zlokalizowanych na terenie Komendy Powiatowej Policji w Turku, położonej przy ul. Legionów Polskich 3. Zakres robót

w szczególności...

Termin składania ofert: 2016-05-10

Numer ogłoszenia: 50137 - 2016; data zamieszczenia: 05. 05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  102606 - 2016 data 25.04.2016 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 ży zmieni ć:

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:

10.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat.

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

13.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16).

W ogłoszeniu jest:  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotu zamówienia nie może być dłuższy

niż do dnia 15.11.2016 r. z tym zastrzeżeniem, że prace związane z wykonaniem nowej instalacji centralnego

ogrzewania nie mogą zakończyć się później niż do dnia 30.09.2016 r. Zamawiający wykluczy z postępowania o

udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie

wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych..

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: 1) Zaoferowany przez Wykonawcę termin wykonania przedmiotu zamówienia nie

może być dłuższy niż do dnia 15.11.2016 r. z tym zastrzeżeniem, że prace związane z wykonaniem nowej
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instalacji centralnego ogrzewania nie mogą zakończyć się później niż do dnia 30.09.2016 r. Termin 30.09.2016 r.

dotyczy sytuacji, gdy Wykonawca zaoferuje termin wykonania całości robót dłuższy niż 30.09.2016 r. jednak nie

dłuższy niż 15.11.2016 r. Jednakże w przypadku, gdy termin wykonania całości zamówienia zaoferowany przez

Wykonawcę będzie krótszy niż 30.09.2016 r. - np. Wykonawca zaoferuje termin wykonania całości zamówienia

do dnia 02.09.2016 r. - to termin wykonania prac związanych z wykonaniem nowej instalacji centralnego

ogrzewania będzie równy terminowi zarefowanemu przez Wykonawcę dla całości robót, a więc nie później niż

do dnia 02.09.2016 r. 2) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w

okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w

szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub

nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków

dowodowych..

2 z 2


