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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 220137-2014 z dnia 2014-10-17 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn-Kortowo
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa druku dwóch monografii, w ilości 300 egz. każda. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w
dokumencie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który jest Załącznikiem...
Termin składania ofert: 2014-11-06

Numer ogłoszenia: 362508 - 2014; data zamieszczenia: 31.10.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 220137 - 2014 data 17.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn-Kortowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5240171 w. 60;
5241060, fax. 089 5240505.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4.1).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych usług druku, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie wraz
z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
należycie, w szczególności odpowiadających wymaganiom określonym przez zamawiającego w rozdziale IV pkt. 1.2 - według wzoru w Załączniku nr 3 do SIWZ.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
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Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące: - Zmiany terminu realizacji umowy ze względu na
wystąpienie okoliczności nie dających się przewidzieć przed zawarciem umowy (np. działania siły wyższej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania
usługi. - Zmiany terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności. W przypadku zaistnienia którejś z wyżej wymienionych okoliczności, strony ustalą nowy termin realizacji przedmiotu umowy, który będzie stanowił zapis w
aneksie do umowy. Wszelkie zmiany zapisów umowy winny być dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w formie (aneksu do umowy).
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