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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 600536-N-2017  

Data: 11/10/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 145900000, ul. ul. Arciszewskiego  , 

76200   Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-mail 

zampub@apsl.edu.pl, faks 59 842 95 20.  

Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

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

Punkt: 1.3  

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający 

wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje 

dodatkowe:  

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa  

 

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

Punkt: 2.2  

W ogłoszeniu jest: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 10,00 

Zużycie energii /E/ w MJ/km 10,00 Emisja dwutlenku węgla /W/ w g/km 0,00 Emisja 

zanieczyszczeń /Z/ w g/km 0,00  

W ogłoszeniu powinno być: IV.2.2) Kryteria Kryteria Znaczenie cena 60,00 okres gwarancji 

10,00 Zużycie energii /E/ w MJ/km 10,00 Emisja dwutlenku węgla /W/ w g/km 10,00 Emisja 

zanieczyszczeń /Z/ w g/km 10,00  

 

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

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: Nie Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki 

wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w 

przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zmiany 

stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze 

zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  



Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2017-10-24, godzina: 10:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-27, godzina: 10:00,  

 


