Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.12.2014

Nowy Sącz, dnia 03.12.2014r.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 396138-2014 z dnia 2014-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowy Sącz
1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług zakresie wydawanie posiłków - obiadów
w Nowym Sączu na terenie osiedli: Centrum, Kilińskiego, Milenium, Przydworcowe, Stare Miasto,
Szujskiego, Wólki, dla osób dorosłych...
Termin składania ofert: 2014-12-11

Numer ogłoszenia: 396214 - 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 396138 - 2014 data 03.12.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Żywiecka 13, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, tel.
018 4443623, fax. 018 4435239.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:


Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w zakresie rzeczowym, wysokości wynagrodzenia, ilości
korzystających z posiłków, terminu wykonania umowy, sposobu i zakresu wykonania umowy,
osób wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności w razie wystąpienia,
przynajmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: a)w zakresie rzeczowym, ilości
posiłków, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania, w razie zmiany rozwiązania lub zmiany
wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w roku budżetowym a
także wynikłych z decyzji administracyjnych wydanych przez Zamawiającego. b)zmiany danych
organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr rachunku bankowego,
dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców; zmiany danych
teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami c)wynikłe z
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nieprzewidzianych okoliczności, siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z SIWZ d)oraz innych zmian wynikłych z nieprzewidzianych okoliczności, siła wyższa
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ e)wynikłe z omyłek pisarskich,
edytorskich itp. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneksu pod rygorem nieważności z
tym zastrzeżeniem, że zmiana zapisów umowy dot. przewidywanych ilości i wykazu osób
korzystających z posiłku, o których mowa w umowie oraz zmian typu administracyjnego
następuje w formie pisemnej (pisma zawiadamiającego) - bez aneksu, zaś zmiany wynikające z
tych zmian, a szczególnie dot. przewidywanego wynagrodzenia maksymalnego za cały okres
obowiązywania umowy następują automatycznie..

ZATWIERDZAM
Dyrektor
/-/
Józef Markiewicz
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