Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 142049-2016 z dnia 2016-07-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
1. Przedmiotem zamówienia są usługi okresowych przeglądów gwarancyjnych drzwi przesuwnych zamontowanych w Komendzie Stołecznej Policji Warszawa II. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w dokumentacji przetargowej...
Termin składania ofert: 2016-07-26

Numer ogłoszenia: 145363 - 2016; data zamieszczenia: 20.07.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 142049 - 2016 data 18.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Stołeczna Policji, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, fax. 22 6037642.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Strony dopuszczają następujące zmiany w umowie; a) Zmianę osób wskazanych w wykazie, pod warunkiem, że wskazane do zmiany osoby będą posiadały świadectwa kwalifikacyjne i
uprawnienia w zakresie nie gorszym niż osób wskazanych w wykazie; b) Zmiany ilości przeglądów, zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonani zamówienia przez Wykonawcę, c) Inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany
przepisów..
W ogłoszeniu powinno być: Strony dopuszczają następujące zmiany w umowie; a) Zmianę osób wskazanych w wykazie, pod warunkiem, że wskazane do zmiany osoby będą posiadały świadectwa
kwalifikacyjne i uprawnienia w zakresie nie gorszym niż osób wskazanych w wykazie; b) Zmiany stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonani zamówienia przez Wykonawcę, c) Inne zmiany, jeżeli konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmiany
przepisów..
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