
Ogłoszenie nr 500256167-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.

Baćkowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 638369-N-2018

Data: 19/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Baćkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice  84, 27552  

Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 15 868 62 04, e-mail

ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04.

Adres strony internetowej (url): http://backowice-gmina.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 1)

W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Gmina Baćkowice, krajowy numer identyfikacyjny

83040981500000, ul. Baćkowice 84 , 27552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie, państwo Polska,

tel. 15 868 62 04, e-mail ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04. Adres strony

internetowej (URL): Bip Gminy Baćkowice Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej

pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są

ogólnie dostępne

W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Gmina Baćkowice, krajowy numer

identyfikacyjny 83040981500000, ul. Baćkowice 84 , 27552 Baćkowice, woj. świętokrzyskie,

państwo Polska, tel. 15 868 62 04, e-mail ug_backowice@pro.onet.pl, faks 15 868 62 04. Adres

strony internetowej (URL): http://backowice-gmina.pl/ Adres profilu nabywcy: Adres strony
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internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do

dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie Adres strony

internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak http://bip.backowice-gmina.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony -

więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga

korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp

do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak

http://bip.backowice-gmina.pl/24-przetargi_trwajace.html Adres strony internetowej, na której

zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://bip.backowice-

gmina.pl/24-przetargi_trwajace.html Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony

- więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest

przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać w formie pisemnej.

Adres: Gmina Baćkowice, Baćkowice 84, 27-552 Baćkowice. Komunikacja elektroniczna

wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać

pod adresem: (URL)
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone

wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje

dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone

wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 2.2)

W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24

ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy

wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na

podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-29, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
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ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

Język polski

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-31, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu > Język polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.4)

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie

zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez

państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5)

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie

zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub

prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie
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zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub

prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości

lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: Nie

5


