
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 218092-2015 z dnia 2015-08-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest ZAKUP MEBLI CZĘŚĆ IIA, zakup i dostawa krzeseł biurowych obrotowych i krzeseł

konferencyjnych dla Urzędu Transportu Kolejowego oraz dla Oddziałów Terenowych Urzędu. Zamawiający dopuszcza

składanie ofert...

Termin składania ofert: 2015-09-11

Numer ogłoszenia: 233934 - 2015; data zamieszczenia : 08.09.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  218092 - 2015 data 24.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Urząd Transportu Kolejowego, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 749 14 00,

fax. 22 749 14 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2.

W ogłoszeniu jest:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw

do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden ze

wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o wartości co

najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda na dostawę krzeseł.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie..

W ogłoszeniu powinno by ć: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej 2 zamówienia na dostawę: - część I krzeseł biurowych o wartości 50 000,00 złotych brutto każde,

- część II krzeseł konferencyjnych o wartości 50 000,00 złotych brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest

załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.3.
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W ogłoszeniu jest:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw

do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden ze

wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o wartości co

najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda na dostawę krzeseł.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie..

W ogłoszeniu powinno by ć: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej 2 zamówienia na dostawę: - część I krzeseł biurowych o wartości 50 000,00 złotych brutto każde,

- część II krzeseł konferencyjnych o wartości 50 000,00 złotych brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest

załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4.

W ogłoszeniu jest:  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma podstaw

do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz posiadają

niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca, a w przypadku spółki cywilnej przynajmniej jeden ze

wspólników, musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o wartości co

najmniej 50 000,00 złotych brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda na dostawę krzeseł.

Wykonawca zobowiązany jest załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie..

W ogłoszeniu powinno by ć: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, co do których nie ma

podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 2 ustawy PZP oraz

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

co najmniej 2 zamówienia na dostawę: - część I krzeseł biurowych o wartości 50 000,00 złotych brutto każde,

- część II krzeseł konferencyjnych o wartości 50 000,00 złotych brutto każde. Wykonawca zobowiązany jest

załączyć dowody potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie..

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

W ogłoszeniu jest:  Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych jedynie w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi
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konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; wystąpienia siły wyższej;

zmiany nazw, siedziby, stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; gdy między dniem złożenia oferty, a

dniem dostarczenia towaru zaistnieje sytuacja, że zaoferowany towar nie będzie dostępny na rynku na skutek

wycofania z produkcji pod warunkiem, że nowy towar będzie posiadał parametry techniczne nie gorsze niż

towar wcześniej oferowany. Warunki dostawy, warunki wykonywania świadczeń gwarancyjnych pozostają bez

zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, gdy konieczność zmiany jest spowodowana

zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, których nie można było przy

dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe

wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy; zmiana ustawowej stawki

podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt d są

dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej

zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy okoliczności nie stanowi

bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy

roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem wpływu, jaki

wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt zobowiązania

umownego..

W ogłoszeniu powinno by ć: Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy zgodnie z wymogami art. 144

ustawy Prawo zamówień publicznych jedynie w przypadku: zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie

z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; wystąpienia siły wyższej;

zmiany nazw, siedziby, stron umowy, innych danych identyfikacyjnych; gdy między dniem złożenia oferty, a

dniem dostarczenia towaru zaistnieje sytuacja, że zaoferowany towar nie będzie dostępny na rynku na skutek

wycofania z produkcji pod warunkiem, że nowy towar będzie posiadał parametry techniczne nie gorsze niż

towar wcześniej oferowany. Warunki dostawy, warunki wykonywania świadczeń gwarancyjnych pozostają bez

zmian. Wynagrodzenie Wykonawcy nie może ulec zwiększeniu, gdy konieczność zmiany jest spowodowana

zaistnieniem niezawinionych przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, których nie można było przy

dołożeniu należytej staranności przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają prawidłowe

wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy; zmiana ustawowej stawki

podatku VAT lub innych obiektywnych obciążeń podatkowych; zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę ustalonego na podstawie m.in. § 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za pracę; zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą

miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt

d są dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o

proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody

Zamawiającego. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w § 6 ust. 1 niniejszej umowy okoliczności nie

stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić

podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. Ewentualna zmiana umowy nastąpi z uwzględnieniem
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wpływu, jaki wywiera wystąpienie okoliczności uzasadniającej modyfikację na dotychczasowy kształt

zobowiązania umownego. Zmiany określone w ust.1 pkt f - h umowy, będą skutkować zmianą wynagrodzenia,

o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy..

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

W ogłoszeniu jest:  11.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134,

02-305 Warszawa, recepcja 12 p., w godzinach pracy Urzędu..

W ogłoszeniu powinno by ć: 30.09.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, Al.

Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, recepcja 12 p., w godzinach pracy Urzędu..
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