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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 967 - 2016 data 08.01.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, fax. 

32 207 85 78. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług 

restauracyjnych (cateringowych). 2. Świadczenie usług restauracyjnych będzie 

odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w ramach 

organizowanych przez Zamawiającego spotkań/konferencji na terenie województwa 

śląskiego. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia 

usługi restauracyjnej poza województwem śląskim za obopólną zgodą. O 

ewentualnych zmianach miejsca świadczenia usługi Wykonawca zostanie 

poinformowany przez Zamawiającego (mailowo/ faksem/ pisemnie). Wynajęcie 

miejsca świadczenia usługi i pokrycie kosztów z tym związanych leży po stronie 

Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie możliwość świadczenia 

usługi restauracyjnej 7 dni w tygodniu, również w godzinach nocnych. 4. Ilość 

asortymentu objętego usługą restauracyjną określona w tabeli zamieszonej w 

załączniku nr 3 do siwz, stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości asortymentu, niż wskazana, do 

ilości nie mniejszej niż 60% maksymalnej wartości zamówienia, a Wykonawca nie 

będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający 

może zmniejszyć liczbę asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% 

wartości zamówienia, a wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z 

tego tytułu. 5. Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu 

umowy. Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej 

nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do 

wzoru umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług 

restauracyjnych (cateringowych). 2. Świadczenie usług restauracyjnych będzie 

odbywało się sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, w ramach 

organizowanych przez Zamawiającego spotkań/konferencji na terenie województwa 

śląskiego. Znaczna większość usługi świadczona będzie na terenie miasta Katowice. 

Zamawiający przewiduje maksymalnie do 10 spotkań na terenie województwa 

śląskiego, w oddaleniu nie większym niż 80 km od miasta Katowice. 3. Zamawiający 



zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca świadczenia usługi restauracyjnej poza 

województwem śląskim za obopólną zgodą. O ewentualnych zmianach miejsca 

świadczenia usługi Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

(mailowo/ faksem/ pisemnie). Wynajęcie miejsca świadczenia usługi i pokrycie 

kosztów z tym związanych leży po stronie Zamawiającego. Jednocześnie 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość świadczenia usługi restauracyjnej 7 dni w 

tygodniu, również w godzinach nocnych. 4. Ilość asortymentu objętego usługą 

restauracyjną określona w tabeli zamieszonej w załączniku nr 3 do siwz, stanowi 

maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia 

mniejszej ilości asortymentu, niż wskazana, do ilości nie mniejszej niż 60% 

maksymalnej wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych 

roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może zmniejszyć liczbę 

asortymentu objętego usługą restauracyjną o więcej niż 40% wartości zamówienia, a 

wówczas Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 5. 

Rozliczanie nastąpi zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu umowy. Ceny 

jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną 

podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy. 6. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru 

umowy. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: IV.4.4)Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 18.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna pok. 164, ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice. 

 W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd 

Marszałkowski Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna pok. 164, ul. Ligonia 46, 

40-037 Katowice. 

 
 


