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Ogłoszenie nr 500043420-N-2017 z dnia 13-10-2017 r.

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601594-N-2017 

Data: 12/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 1329210700000, ul. ul. Polna  1, 00622  

Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 967 300, e-mail kwatermistrzkp@warszawa-straz.pl, faks 225 967 800. 

Adres strony internetowej (url): www.warszawa-straz.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia wykonanie prac określonych w dokumentacji i w przedmiarach

robót: Roboty konstrukcyjno-budowlane I etap prac (PSP JRG5 arch przedm 1etap); Instalacje elektryczne i teletechniczne (PSP JRG5 elektr

przedmiar); robót sanitarnych CO (PSP JRG5 sanit przedmiar CO); robót sanitarnych wentylacji mechanicznej (PSP JRG5 sanit przedmiar

went); robót sanitarnych WOD-KAN (PSP JRG5 sanit przedmiar wod-kan). Nie przewiduje się natomiast realizacji w ramach niniejszego

postępowania robót wymienionych w przedmiarze robót - Roboty konstrukcyjno-budowlane II etap prac (PSP JRG5 arch przedm

2etap_poza_realizacja). 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje w ramach realizacji zamówienia wykonanie prac określonych w dokumentacji i w

przedmiarach robót: Roboty konstrukcyjno-budowlane I etap prac (PSP JRG5 arch przedm 1etap); Instalacje elektryczne i teletechniczne (PSP

JRG5 elektr przedmiar) poza pozycjami nr 37,40,41,74-78, 105-109; robót sanitarnych CO (PSP JRG5 sanit przedmiar CO); robót sanitarnych

WOD-KAN (PSP JRG5 sanit przedmiar wod-kan). Nie przewiduje się natomiast realizacji w ramach niniejszego postępowania robót

wymienionych w przedmiarze robót - Roboty konstrukcyjno-budowlane II etap prac (PSP JRG5 arch przedm 2etap_poza_realizacja), oraz

robót sanitarnych wentylacji mechanicznej (PSP JRG5 sanit przedmiar went) i pozycji nr 37,40,41,74-78, 105-109 z przedmiaru Instalacje

elektryczne i teletechniczne (PSP JRG5 elektr przedmiar). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania ofertą,

wadium w wysokości 40 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 27.10.2017r. do godz.10:00. W zależności od wyboru

Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Citi Bank Handlowy w Warszawie S.A., nr

konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem „Wadium w przetargu na budowę łącznika na terenie rewitalizowanej, zabytkowej

strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ulicy Marcinkowskiego 2”, Nr sprawy MT.2370.07.2017. Skuteczne wniesienie wadium

przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty wadium

jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp – dowodem

wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało wniesione w
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wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawca zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art

89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia

należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp 

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, na czas związania

ofertą, wadium w wysokości 40 000,00 zł przed upływem terminu składania ofert tj.: do dnia 30.10.2017r. do godz.10:00. W zależności od

wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego Citi Bank Handlowy w Warszawie

S.A., nr konta: 89 1030 1508 0000 0005 5004 4048 z dopiskiem „Wadium w przetargu na budowę łącznika na terenie rewitalizowanej,

zabytkowej strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 5 przy ulicy Marcinkowskiego 2”, Nr sprawy MT.2370.07.2017. Skuteczne wniesienie

wadium przelewem oznacza obecność wymaganej kwoty wadium na koncie Zamawiającego w wyżej wymienionym terminie, czyli datą wpłaty

wadium jest data wpływu na konto, a nie data złożenia przelewu. b) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp –

dowodem wniesienia wadium będzie załączony do oferty oryginał tego dokumentu. W przypadku stwierdzenia, że wadium nie zostało

wniesione w wyznaczonym czasie i formie, oferta Wykonawca zostanie odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-27, godzina: 10:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-30, godzina: 10:00, 

 
Drukuj


