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Ogłoszenie nr 540204180-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584011-N-2019
Data: 12/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22122171500000, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
+48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (url): www.zimslupsk.com

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-10-04, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
W ogłoszeniu jest: Zmiana treści umowy - pkt 2 ppkt 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie, b) w
przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego, c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w cenie oferty Wykonawcy, d) w razie
potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji,
W ogłoszeniu powinno być: Zmiana treści umowy - pkt 2 ppkt 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie, b) w
przypadku zmian technologicznych korzystnych dla Zamawiającego, c) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zamówienia
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części robót i
ilości urządzeń, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót niewykonanych oraz wartości niezrealizowanych
dostaw i usług objętych przedmiotem umowy a ujętych w cenie oferty Wykonawcy, d) w razie potrzeby wykonania robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego
zakończenia inwestycji,
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