
DT2.212.01.2017
                                                                                       Poznań, dnia   03.02.2017r.

MODYFIKACJI SEPCYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy  :  Postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetarg
nieograniczony na usługi sprzątnia.

Zgodnie  z  treści  art  38  ust  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  zamówień
publicznych t.j. DZ.U. z 2015 poz. 2164 ze zmianami),  dokonuje się następujących zmian
SIWZ w niniejszym postępowaniu:

było:

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy

w  sprawie  zamówienia  publicznego,  ogólne  warunki  umowy  albo  wzór  umowy,  jeżeli

Zamawiający  wymaga  od  wykonawcy,  aby  zawarł  z  nim  umowę w sprawie  zamówienia

publicznego na takich warunkach. 

było

Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr

9a i 9b do niniejszej SIWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, w przypadku:

- zaprzestania lub ograniczenia działalności przez któryś z oddziałów objętych niniejszym postępowaniem,

- zmniejszenia powierzchni sprzątania w danym oddziale,

- okresowego wyłączenia powierzchni sprzątania (np. z powodu remontu),

- rezygnacja z organizacji imprezy półmaraton lub maraton,

 wynagrodzenie wykonawcy zostanie wówczas proporcjonalnie zmniejszone.

jest 

Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania

lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr

9a i 9b do niniejszej SIWZ.
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-  zaprzestania  lub  ograniczenia  działalności  przez  któryś  z  oddziałów  objętych  niniejszym
postępowaniem,
- zmniejszenia powierzchni sprzątania w danym oddziale,
- okresowego wyłączenia powierzchni sprzątania (np. z powodu remontu),
- zmiana terminu lub rezygnacja z organizacji imprezy półmaraton, maraton, Puchar świata w
wioślarstwie
wynagrodzenie wykonawcy zostanie wówczas proporcjonalnie zmniejszone.

Zmianie ulega też pkat 11

było
11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1) Oferty należy składać do dnia   10.02.2017 r. d  o godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

     10.02.2017r.      o godz. 11.15   w salce konferencyjnej  w siedzibie zamawiającego, na III  piętrze ul.

Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.  

jest

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1) Oferty należy składać do dnia   14.02.2017 r. d  o godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego,

III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań  14.02.2017r.   o godz. 11.15   w salce konferencyjnej w 

siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.  
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