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Ogłoszenie nr 500049210-N-2017 z dnia 25-10-2017 r.

Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 601799-N-2017 

Data: 13/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 14661326400000, ul. ul.

Mehoffera  72/74, 03-131   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 811 06 88, e-mail

przetargi@scol.warszawa.pl, faks 22 811 06 88. 

Adres strony internetowej (url): 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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: 2017-

10-30, godzina: 11:00 

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

Data: 2017-10-31, godzina: 11:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu zapieczętowanym

w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu

otwarcia ofert. Na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę

bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana wg poniższego

wzoru: Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa. Oferta na

roboty budowlane polegające na modernizacji dźwigu osobowego w budynku Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego

przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wchodzącym w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego

Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi. Nr sprawy

SCOL/1317/2017 z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 30.10.2017r.” Adres: Ofertę należy złożyć do

dnia 30.10.2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul. Szubińska 4 w

Warszawie. 

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystym, trwale zamkniętym opakowaniu

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność
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do terminu otwarcia ofert. Na kopercie oprócz opisu należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, aby można było

odesłać ofertę bez otwierania przypadku wpłynięcia po terminie. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana

wg poniższego wzoru: Stołeczne Centrum Opiekuńczo – Lecznicze Spółka z o.o., ul. Mehoffera 72/74, 03-131

Warszawa. Oferta na roboty budowlane polegające na modernizacji dźwigu osobowego w budynku Zakładu

Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wchodzącym w skład Stołecznego Centrum

Opiekuńczo- Leczniczego Sp. z o. o. przy ul. Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa wraz z pracami towarzyszącymi.

Nr sprawy SCOL/1317/2017 z dopiskiem: „Nie otwierać przed godz. 11.30 dnia 31.10.2017r.” Adres: Ofertę należy

złożyć do dnia 31.10.2017 r. do godziny 11.00 w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. ul.

Szubińska 4 w Warszawie. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8) 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 1 lub dniach: lub data

rozpoczęcia: lub zakończenia: 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach 37 lub

data rozpoczęcia: lub zakończenia: 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 5) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANY UMOWY Do wzoru umowy Zamawiający dodaje dodatkowy

punkt: 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana taka może

nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron, których nie można było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. Okolicznościami takimi będą w szczególności: a) działania lub zaniechania osób trzecich

(np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania).
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