
 

Ogłoszenia powiązane:  

Ogłoszenie nr 26919-2017 z dnia 16-02-2017 - Katowice  

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych 

(cateringowych). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w 

załączniku nr 3 do siwz/załączniku do wzor...  

Termin składania ofert/wniosków: 24-02-2017  
 

Ogłoszenie nr 29676 - 2017 z dnia 2017-02-22 r.  

Katowice:  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 26919 

Data: 16/02/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, Krajowy numer identyfikacyjny 27628463800000, ul. ul. Ligonia  46, 

40-037   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 207 85 70, e-mail 

zamowienia@slaskie.pl, faks 32 20786 18.  

Adres strony internetowej (url): http://bip.slaskie.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: I. 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: KOMUNIKACJA: (...)Adres: Oferty należy składać w siedzibie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 (Kancelaria 

Ogólna pok. 164)  

W ogłoszeniu powinno być: KOMUNIKACJA: (...) Adres: Oferty należy składać w 

siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego - 40-037 Katowice, ul. Ligonia 

46 (Kancelaria Ogólna pok. 167)  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

W przypadku wykorzystania któregoś z asortymentów wchodzących w skład usługi 

restauracyjnej, przy jednoczesnym niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający 

dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, poprzez zmianę ilości w ramach poszczególnych 

asortymentów określonych w ofercie oraz za obopólną zgodą dopuszcza się zmianę 

asortymentu, przy jednoczesnym zachowaniu cen jednostkowych brutto i nie przekroczeniu 

kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. Dokonana przez Zamawiającego zmiana nie 

będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę i nie wymaga aneksu do umowy 

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=26e63914-4d71-4d3c-b955-d4a7d99b6d55&path=2017%5c02%5c20170216%5c26919_2017.html


W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: tak 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2. 

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem niniejszego przepisu podlega unieważnieniu. 2. 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 3 ust 1 umowy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od 

towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) W przypadku wykorzystania któregoś z 

asortymentów wchodzących w skład usługi restauracyjnej, przy jednoczesnym 

niewykorzystaniu innego asortymentu, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

poprzez zmianę ilości w ramach poszczególnych asortymentów określonych w ofercie oraz za 

obopólną zgodą dopuszcza się zmianę asortymentu, przy jednoczesnym zachowaniu cen 

jednostkowych brutto i nie przekroczeniu kwoty brutto określonej w § 3 ust. 1 umowy. 3. 

Strony ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian o których mowa w ust. 2 pkt 1): 1) 

wynagrodzenie o którym mowa w § 3 ust 1 może zostać podwyższone lub obniżone na 

pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, zawierający w szczególności wyliczenie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku ze zmianą oraz wykazanie (wraz z 

załączeniem dowodów) wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę; 2) kwota, o jaką może zostać zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa 

niż to wynika ze zmiany przepisów prawa, w szczególności: a) w przypadku zmiany o której 

mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a), określona w § 3 ust. 1 wartość brutto może może ulec zmianie o 

wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towarów i usług obliczonego przy zastosowaniu 

zmienionej stawki, b) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b) i c), 

wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia 

obciążeń publicznoprawnych wynikających ze zmiany przepisów prawa, dotyczących 

wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia. 4. 

Zmiany umowy o których mowa w ust. 2 pkt 1 winny być dokonywane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w 

zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy. 5. Zmiany umowy o 

których mowa w ust. 2 pkt 2 nie wymaga aneksu do umowy. Dokonana przez Zamawiającego 

zmiana nie będzie stanowić podstawy roszczenia przez Wykonawcę.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 24/02/2017, godzina: 12:30  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 27/02/2017, godzina: 12:00  

 


