
Ogłoszenie nr 540259571-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.  

Tłuszcz: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 629231-N-2019  

Data: 28/11/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół w Jasienicy, Krajowy numer identyfikacyjny 14066039200000, ul. Jasnienica, 

Ul. Szkolna  8, 05-240  Tłuszcz, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 757 31 13, e-mail 

zsjasienica@wp.pl, faks 29 757 31 13.  

Adres strony internetowej (url): http://zsjasienica.pl/zsj/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: II.9)  

W ogłoszeniu jest: Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 02.01.2019 r. do 

31.12.2019 r., z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, ferii zimowych oraz 

innych dni wolnych  

W ogłoszeniu powinno być: Wymagany okres realizacji przedmiotu zamówienia: od 

02.01.2020 r. do 31.12.2020 r., z wyłączeniem przerwy wakacyjnej lipiec -sierpień, ferii 

zimowych oraz innych dni wolnych  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.5)  

W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia 

zmian:1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić w zakresie: a) 

zmiany terminu realizacji w przypadku zmian przepisów powodujących konieczność innych 

rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, b) zmian osób odpowiedzialnych 



za prawidłowe świadczenie usług ze strony Zamawiającego jak również Wykonawcy, c) 

zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki VAT, d) wycofania produktu 

przez producenta i propozycji zamiennika o takiej samej lub wyższej jakości za zgodą 

zamawiającego, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy (np. terminu płatności faktur, zmiana okresu rozliczeniowego), 3. Poza 

zmianami przewidzianymi w ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej 

umowy w sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zmiana postanowień niniejszej 

umowy może nastąpić w zakresie: a) zmiany terminu realizacji w przypadku zmian przepisów 

powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu 

zamówienia, b) zmian osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony 

Zamawiającego jak również Wykonawcy, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 

urzędowej stawki VAT, d) wycofania produktu przez producenta i propozycji zamiennika o 

takiej samej lub wyższej jakości za zgodą zamawiającego, e) zmiana sposobu rozliczania 

umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. terminu płatności faktur, 

zmiana okresu rozliczeniowego), f) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany cen 

jednostkowych określonych w załączniku nr 1 – formularz cenowy – z powodu wzrostu cen 

towarów w nim określonych, w sposób powodujący, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie wykonawcy i powoduje powstanie straty po jego stronie; 3. Poza zmianami 

przewidzianymi w ust. 2 Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 

sytuacjach przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Pzp.  

 


