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Ogloszenie powiqzane:

bzp0.portal,wp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315586&rok=201F.11-23

OgNoszenie nr 301130-2OL5 z dnia 2O15-11-09 r. Ogloszenie o zam6wieniu - Wloclawek

1. Czq56 og6lna : Przedmiotem zam6wienia jest6wiadczenie uslug utrzymania porzqdku iczysto5ci w

pomieszczeniach biurowych i magazy'nowych, w taborze autobusowym, stacji'..

Termin skladania ofert: 2015-11-25

Numer ogloszenia: 315586 -2015; data zamieszczenia: 23.11.2015

OGI-OSZENIE O ZMIANIE OGT.OSZENIA

OgNoszenie dotyczy: Ogloszenia o zam6wieniu.

f nformacje o zmienianym ogloszeniu: 301130 - 2015 data 09.11.20'15 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJAGY

Miejskie Pzedsigbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Rysia 3, 87-800 Wloclawek, woj. kujawsko-

pomorskie, tel. 054 2364281, fax. 054 236 95 94.

SEKGJA ll: ZMIANY W OGLOSZENIU

ll.1)Tekst, kt6ry nale2y zmieni6:

Miejsce, w kt6rym znajduje siE zmieniany tekst: lV.3).

W ogloszeniu jest: Zamawialqcy pzewiduje mozliwoSc wprowadzenia zmian do tre6ci zawarl.el umowy w

stosunku do tre6ci oferty na podrstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli konieczno66

wprowadzenia takich zmianwynika z okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo pzewidzie6 w chwili zawarcia

umowy lub zmiany te sq kozystne dla Zamawiajqcego oraz pod warunkiem, Ze zmiany wynikajq z : 1)

Zamawilqcy dopuszcza mozliwoS6 dokonania zmiany wysoko6ci wynagrodzenia brutto okreSlonego w

Formulazu ofertowym - stanowiiEcymzalqcznik do umowy,w ptzypadku ustawowej zmiany stawki

podatku VAT oraz w pzypadku'wzrostu minimalnego wynagrodzeniaza prace. 2)sq spowodowane silq

wy2szquniemozliwiEqcqwykorranie pzedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;3) zmiany danych zwiqzanych z

obslugq administracyjno- organizacyjnq umowy; 4) zmiany danych teleadresowych; 5) zmiany os6b

wskazanych do kontakt6w migdzy stronami; 6)zmiany pzepis6w prawa w zakresie dotyczqcym

pzedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany tych pzepis6w.'

W ogloszeniu powinno by6: 1. Projekt umowy - stanowiqcy zalqcznik Nr 6 do niniejszej SIWZ, zawiera

wszelkie postanowienia dla stron . 2. Zamawilalcy pzewiduje mozliwoS6 wprowadzeniazmian do treSci

zawartq umowy w stosunku do tre6ci oferly na podstawie, kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, ie2eli

konieczno$6 wprowadzenia takir:h zmian wynika z okolicznoSci, kt6rych nie mozna bylo pzewidziec w

chwili zawarcia umowy lub zmiany te sq kozystne dla Zamawiaiqcego oraz pod warunkiem, 2e zmiany

wynikajq z : 1) Zamawiajqcy dokona zmiany wysoko6ci wynagrodzenia brutto okreSlonego w Formulazu

ofertowym - stanowiqcym zalqcznik do umowy, w ptzypadku zmiany : - ustawowej zmiany stawki podatku
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VAT, - wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace, - zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne -

jezeli te zmiany bgdq miaty wplyw na koszty wykonania zam6wienia pzez WykonawcA . 2)sq

spowodowane silq wy2szquniemozliwiaJqcqwykonanie pzedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;3) zmiany

danych zwiqzanych z obsNugq administracyjno- organizacyjnq umowy; 4) zmiany danych teleadresowych;

5) zmiany os6b wskazanych do kontakt6w migdzy stronami; 6) zmiany pzepis6w prawa w zakresie

dotyczqcym pzedmiotu umowy - odpowiednio do zmiany tych pzepis6w. 3. Zmiany treSci umowy

wymagajq zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci w postaci obustronnie podpisanego

aneksu do umowy. 4. O zaistnieniu pzyczyn powodujqcych koniecznoSC zmianjak wyZej Zamawialqcy

poinformuje Wykonawcg pisemnie z jednoczesnym pzeslaniem projektu Aneksu do umowy w zakresie

zmianjak wyzej..

http//bzp0.portal.wp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=315586&rok=201U11-23
z2


