Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 16561-2015 z dnia 2015-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mniszków
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w
Stoku w Gminie Mniszków wraz z jego rozmieszczeniem i montażem. 2.Szczegółowy zakres
dostawy zestawiono w formularzu cenowym (załączniku nr 7 SIWZ)...
Termin składania ofert: 2015-02-17
Numer ogłoszenia: 31924 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16561 - 2015 data 06.02.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków, woj. łódzkie, tel.
044 7561522, fax. 044 7561523.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia
dodatkowego świetlicy OSP w Stoku w Gminie Mniszków wraz z jego
rozmieszczeniem i montażem. 2.Szczegółowy zakres dostawy zestawiono w
formularzu cenowym (załączniku nr 7 SIWZ) . 3.Dostawa kierowana będzie
bezpośrednio do świetlicy OSP w Stoku. 4.Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.
dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu zamówienia oraz rozmieszczenie,
montaż i instruktaż. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów
uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część wyposażenia,
składająca się na dostawę nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z
bieżącej produkcji, być sprawna i działać bez uwag. Dostarczone wyposażenie musi
być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy.
Dostarczone meble muszą posiadać certyfikat zgodności z normą. Zamawiający
wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Wszystkie
dostarczone towary muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa
jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej
wskazane dokumenty należy dostarczyć do zamawiającego w dniu dostawy
zakupionych towarów). Wykonawca udziela zamawiającemu pełnej gwarancji jakości
na dostarczone wyposażenie na warunkach producenta, na okres wskazany w ofercie.
5. Dostawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po
wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z zamawiającym. Gotowość
dostawy wykonawca zgłosi zamawiającemu na co najmniej 2 dni przed planowanym
terminem dostawy. 6.W szczegółowym opisie elementów wyposażenia dodatkowego
mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub mogą być podane niektóre
charakterystyczne dla producenta wymiary, parametry. Nie są one wiążące i można

dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze
normy, parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o
takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą standardów dostawy. Wykonawca
zobowiązany jest w takim przypadku wykazać, że dostarczane przez niego artykuły
spełniają w/w wymagania określone przez zamawiającego, wypełniając odpowiednio
załącznik nr 6 tj. tabelę równoważności. Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia równoważny był podobny pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (
wielkość, rodzaj, właściwości), 2) charakteru użytkowego ( funkcji, przeznaczenia), 3)
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiału) 4) parametrów technicznych
(moc, pasmo przenoszenia sygnału, wytrzymałość, trwałość), 7.Zamawiający
zastrzega obowiązek osobistego wykonania prac związanych z rozmieszczeniem i
montażem asortymentu w ramach zamówienia na dostawy przez wykonawcę dostawy.
8.Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art.
29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie
doprecyzowują oczekiwania jakościowe. 9.Kody CPV: 39141000-2 Meble i
wyposażenie kuchni, 39150000-9 Różne meble i wyposażenie, 39290000-1
Wyposażenie różne. 10.Zamawiający nie określa wymagań, o których mowa w art. 29
ust. 4 ustawy Pzp. 11.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
13.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
15.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej. 16.Wymagania stawiane wykonawcy: 1) wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi
opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2) wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań umowy, 3) ustanowienie przedstawiciela wykonawcy do
kontaktów roboczych, 4) określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i
numerów fax oraz adresu e-mail innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i
terminowego wykonania zamówienia, 5) zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 17.Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały mu
przyznane..
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa
wyposażenia dodatkowego świetlicy OSP w Stoku w Gminie Mniszków wraz z jego
rozmieszczeniem i montażem. 2.Szczegółowy zakres dostawy zestawiono w
formularzu cenowym (zaktualizowanym załączniku nr 7 SIWZ) . 3.Dostawa
kierowana będzie bezpośrednio do świetlicy OSP w Stoku. 4.Przedmiot zamówienia
obejmuje m.in. dostarczenie, załadunek, rozładunek przedmiotu zamówienia oraz
rozmieszczenie, montaż i instruktaż. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie
noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część
wyposażenia, składająca się na dostawę nie może być wcześniej używana, musi
pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i działać bez uwag. Dostarczone
wyposażenie musi być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie
dostawy. Dostarczone meble muszą posiadać certyfikat zgodności z normą.
Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku
polskim. Wszystkie dostarczone towary muszą posiadać odpowiednie atesty,
certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do

zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów). Wykonawca udziela
zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie na warunkach
producenta, na okres wskazany w ofercie. 5. Dostawa w dni robocze od poniedziałku
do piątku w godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie
z zamawiającym. Gotowość dostawy wykonawca zgłosi zamawiającemu na co
najmniej 2 dni przed planowanym terminem dostawy. 6.W szczegółowym opisie
elementów wyposażenia dodatkowego mogą występować nazwy własne, znaki
towarowe lub mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary,
parametry. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które
posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne, jakościowe,
funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie
obniżą standardów dostawy. Wykonawca zobowiązany jest w takim przypadku
wykazać, że dostarczane przez niego artykuły spełniają w/w wymagania określone
przez zamawiającego, wypełniając odpowiednio załącznik nr 6 tj. tabelę
równoważności. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia równoważny był
podobny pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości),
2) charakteru użytkowego ( funkcji, przeznaczenia), 3) charakterystyki materiałowej
(rodzaj i jakość materiału) 4) parametrów technicznych (moc, pasmo przenoszenia
sygnału, wytrzymałość, trwałość), 7.Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego
wykonania prac związanych z rozmieszczeniem i montażem asortymentu w ramach
zamówienia na dostawy przez wykonawcę dostawy. 8.Podane w opisach przedmiotu
zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie doprecyzowują oczekiwania
jakościowe. 9.Kody CPV: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni, 39150000-9
Różne meble i wyposażenie, 39290000-1 Wyposażenie różne. 10.Zamawiający nie
określa wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 11.Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych. 12.Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych. 13.Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest
zawarcie umowy ramowej. 14.Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia
zamówień uzupełniających. 15.Zamawiający nie przewiduje wyboru
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 16.Wymagania
stawiane wykonawcy: 1) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z
warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia, 2)
wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 3)
ustanowienie przedstawiciela wykonawcy do kontaktów roboczych, 4) określenie
przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax oraz adresu e-mail innych
ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia, 5)
zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 17.Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii
Europejskiej które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części
zamówienia, nie zostały mu przyznane..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 17.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków - sekretariat.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 18.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy
Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków - sekretariat.

