
Ogłoszenie nr 540232323-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.

Łódź:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 606996-N-2020

Data: 06/11/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

"EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 10052223800000, ul. ul.

Targowa  1/3, 90-022  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 233 50 53, e-mail

zamowienia@ec1lodz.pl, faks 42 638 59 58.

Adres strony internetowej (url): www.bip.ec1lodz.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

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: 2020-11-27, godzina: 12:00

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

postępowaniu: Data: 2020-11-30, godzina: 12:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: 6.5

W ogłoszeniu jest: I. OTWARCIE OFERT: 1) Termin otwarcia ofert: dnia 27 listopada 2020 r. do

godziny 1215; 2) Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego: „EC1 Łódź - Miasto Kultury”

w Łodzi, ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź, Sala konferencyjna; 3) Sposób otwarcia danej oferty

zależy od formy, w jakiej została złożona, a) oferty złożone w postaci elektronicznej zostaną

otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej, b) oferty złożone w formie pisemnej zostaną

otwarte i odczytane w wyznaczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego. II.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Od Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy,

wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5%

ceny oferty zawierającej podatek. Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w formach

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia

w innych formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie musi być wniesione

przed podpisaniem umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące zabezpieczenia należytego

wykonania umowy określa SIWZ oraz postanowienia umowy. III. UBEZPIECZENIE OC W

TRAKCIE REALIZACJI UMOWY: Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest

posiadać przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące swoim

zakresem szkody poniesione przez Zamawiającego w trakcie i w związku z wykonywaniem

czynności wynikających z umowy na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł (jeden milion

złotych), z franszyzą redukcyjną poniżej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) oraz regularnie opłacać

składki z tego tytułu.

W ogłoszeniu powinno być: I. OTWARCIE OFERT: 1) Termin otwarcia ofert: dnia 30 listopada

2020 r. do godziny 12:10; 2) Miejsce otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego: „EC1 Łódź -

Miasto Kultury” w Łodzi, ul. Tuwima 46, 90-021 Łódź, Sala konferencyjna; 3) Sposób otwarcia

danej oferty zależy od formy, w jakiej została złożona, a) oferty złożone w postaci elektronicznej

zostaną otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej, b) oferty złożone w formie pisemnej

zostaną otwarte i odczytane w wyznaczonym miejscu w siedzibie Zamawiającego. II.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Od Wykonawcy, którego oferta

została wybrana jako najkorzystniejsza i który zostanie zaproszony do podpisania umowy,
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wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5%

ceny oferty zawierającej podatek. Zabezpieczenie może być wniesione wyłącznie w formach

określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wniesienia

zabezpieczenia w innych formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp. Zabezpieczenie

musi być wniesione przed podpisaniem umowy. Szczegółowe regulacje dotyczące

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa SIWZ oraz postanowienia umowy. III.

UBEZPIECZENIE OC W TRAKCIE REALIZACJI UMOWY: Zamawiający informuje, iż

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres wykonywania umowy ubezpieczenie

od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności

gospodarczej obejmujące swoim zakresem szkody poniesione przez Zamawiającego w trakcie i

w związku z wykonywaniem czynności wynikających z umowy na kwotę nie mniejszą niż 1

000 000,00 zł (jeden milion złotych), z franszyzą redukcyjną poniżej 1000,00 zł (jeden tysiąc

złotych) oraz regularnie opłacać składki z tego tytułu.
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