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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 24/26
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Mikołaj Stefański
Tel.:  +48 566225504
E-mail: zampub@mzk.torun.pl 
Faks:  +48 566555339
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mzk.torun.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu dla inwestycji obejmującej roboty budowlane (lub roboty
budowlane wraz z projektowaniem) w ramach zadań objętych Projektami z grupy BiT-City II”
Numer referencyjny: MZK.D-251-03/17-02

II.1.2) Główny kod CPV
71000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu w rozumieniu „Warunków
Kontraktowych dla Budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego”
lub „Warunków Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i
mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawcę” (FIDIC) dla zadań
objętych projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/12/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MZKwToruniuSpzoo1
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-178166

mailto:zampub@mzk.torun.pl
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Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 15/12/2017

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.6
Zamiast:
Wadium w wysokości:
1) w części A: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
2) w części B: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych);
– powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny
z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr z adnotacją: „Wadium – MZK.D-251-03/17-02:
pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu, dot. części …. (wpisać część, której dotyczy)”. Wniesione
wadium będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium wpłynie na rachunek
Zamawiającego,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu PARP.
Powinno być:
Wadium w wysokości:
1) w części A: 28.000,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
2) w części B: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych);
– powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny
z terminem związania ofertą.
Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - na rachunek MZK w Toruniu Sp. z o.o. nr 26 1240 1936 1111 0010 7436 5365 z adnotacją:
„Wadium – MZK.D-251-03/17-02: pełnienie kompleksowych usług Inżyniera Kontraktu, dot. części …. (wpisać
część, której dotyczy)”. Wniesione wadium będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert
kwota wadium wpłynie na rachunek Zamawiającego,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu PARP.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


