
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 103171-2015 z dnia 2015-07-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lublin

Przeprowadzenie kontroli dokumentacji po przetargowej oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu Postępowania w

nagłych przypadkach w ramach projektu pt. Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik

Diagnostycznych wraz ze...

Termin składania ofert: 2015-07-20

Numer ogłoszenia: 178368 - 2015; data zamieszczenia : 15.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  103171 - 2015 data 10.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 4456603,

4456073, fax. 081 4456730.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.2).

W ogłoszeniu jest:  Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku..

W ogłoszeniu powinno by ć: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku część 1: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną

usługę w zakresie kontroli dokumentacji postępowania przetargowego przeprowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych o wartości usługi co najmniej 1 500 zł

brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset zł brutto) część 2: Wykonawca powinien wykazać, że wykonał w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

- w tym okresie, przeprowadzeniem co najmniej jednego szkolenia dla lekarzy weterynarii, o wartości co

najmniej 14 000, 00 zł brutto (słownie: czternaście tysięcy zł brutto).

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku Zamawiający nie określa opisu sposobu oceny spełniania warunku..

W ogłoszeniu powinno by ć: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tego warunku część 1 Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą co

najmniej tytuł magistra prawa i/lub administracji i/lub ekonomii i/lub zarządzania oraz która ukończyła także

studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych albo która posiada co najmniej trzyletnie
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doświadczenie w przygotowywaniu i udzielaniu zamówień publicznych. część 2 Wykonawca winien

dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą co najmniej tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz

posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).

W ogłoszeniu jest:  ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w

umowie: 1/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zakresie części

umowy, z powodu zdarzeń losowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia, a które wpłynęły na

zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub

przynajmniej jego skutków, 2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w

zakresie części umowy, z powodu choroby audytora*, wykładowcy*, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. 2.

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2, strony zobowiązane są niezwłocznie złożyć

w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących przyczyną zmian..

W ogłoszeniu powinno by ć: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany

postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zamawiający przewiduje następujące zmiany w

umowie: 1/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w zakresie części

umowy, z powodu zdarzeń losowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili jej zawarcia, a które wpłynęły na

zdolność strony do wykonania umowy, oraz gdy niemożliwe było uniknięcie samego zdarzenia lub

przynajmniej jego skutków, 2/ zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 w

zakresie części ........ umowy, z powodu choroby osoby przeprowadzającej kontrolę*, wykładowcy*,

potwierdzonej zwolnieniem lekarskim. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2,

strony zobowiązane są niezwłocznie złożyć w formie pisemnej, uzasadnienie okoliczności będących

przyczyną zmian..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

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

20.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Sekcja ds. Zamówień Publicznych ul.

Akademicka 13 pokój 54 20-950 Lublin.

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Sekcja ds. Zamówień

Publicznych ul. Akademicka 13 pokój 54 20-950 Lublin.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  zał.1, 3).

W ogłoszeniu jest:  część nr: 1 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2015..

W ogłoszeniu powinno by ć: część nr: 1 3) Czas trwania lub termin wykonania: do 7 dni kalendarzowych od

dnia podpisania umowy..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.16).

W ogłoszeniu jest:  Postępowanie w części 1 i 2 realizowane jest w ramach projektu: Utworzenie
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Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami..

W ogłoszeniu powinno by ć: Postępowanie w części 1 i 2 realizowane jest w ramach projektu: Utworzenie

Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami,

realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w partnerstwie z Lwowskim Narodowym

Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, współfinansowany z środków Unii Europejskiej w

ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013, Priorytet 3. Współpraca

sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości

współpracy transgranicznej..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.17).

W ogłoszeniu jest:  Czy 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.

W ogłoszeniu powinno by ć: Czy 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.

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.4.1).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i

podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie;.

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  III.4.1).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami;.
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