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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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:

Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Na podstawie

art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących

przypadkach na określonych warunkach: a) zmiany danych firmy Wykonawcy lub

Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego, itd.) w przypadku m.in. przejęć,

przekształceń, zmiany siedziby aneks do niniejszej umowy może dotyczyć zmiany danych

Wykonawcy lub Zamawiającego; b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
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ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) w przypadku zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ,ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w niniejszej

umowie po roku jej obowiązywania, d) w przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki

na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia

Wykonawcy określona w niniejszej umowie po roku jej obowiązywania e) w przypadku nie

zrealizowania zamówienia w okresie określonym w § 6 umowy, strony mogą przedłużyć okres

realizacji umowy do czasu wyczerpania wartości umowy, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

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: Na podstawie art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty w następujących przypadkach na określonych warunkach: a) zmiany

danych firmy Wykonawcy lub Zamawiającego (np. adresu, nazwy, nr rachunku bankowego,

itd.) w przypadku m.in. przejęć, przekształceń, zmiany siedziby aneks do niniejszej umowy

może dotyczyć zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego; b) zmiana wynagrodzenia

Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, c) w przypadku zmiany

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej ,ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę – z dniem zaistnienia tej zmiany, zmianie ulegnie

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w niniejszej umowie, d) w przypadku

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – zmianie może ulec

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określona w niniejszej umowie po roku jej

obowiązywania e) w przypadku nie zrealizowania zamówienia w okresie określonym w § 6

umowy, strony mogą przedłużyć okres realizacji umowy do czasu wyczerpania wartości

umowy, jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.
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Punkt: 6.2)

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

w postępowaniu: Data: 2017-08-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski

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

do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-08, godzina: 10:00, Skrócenie terminu

składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język

lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > polski
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