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Sulechów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 768868-N-2020
Data: 18/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 385836935, ul. Licealna 18a, 66-100
Sulechów, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. +48535674309, e-mail zamowienia@cuwsulechow.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): https://cuw.bip.sulechow.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: a) w zakresie stawki
podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na usługi stanowiące przedmiot
niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto wynagrodzenia
określonego umową, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko) zmiany wartości
podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę, b) nazwy zadania,
numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, c) przedstawicieli stron.
d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w życie, po podpisaniu umowy,
regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umo-wy do nowych regulacji prawnych wraz ze
skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian w umowie dotyczących: a) w zakresie
stawki podatku od towarów i usług w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku na usługi stanowiące
przedmiot niniejszej umowy oraz w konsekwencji zmiany (podwyższenia lub obniżenia) kwoty brutto
wynagrodzenia określonego umową, przy czym zmiana dokonana zostanie w taki sposób, aby koszt (ryzyko)
zmiany wartości podatku od towarów i usług rozkładał się po połowie pomiędzy Zamawiającego i Wykonawcę, b)
nazwy zadania, numerów kont bankowych oraz działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, c)
przedstawicieli stron. d) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia w
życie, po podpisaniu umowy, regulacji prawnych wywołujących potrzebę dostosowania umowy do nowych
regulacji prawnych wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. e) ceny jednostkowe netto dotyczące
przedmiotu umowy nie ulegną zmianie przez pierwszy kwar-tał trwania umowy. W kolejnych miesiącach ceny
mogą ulec zmianie o współczynnik inflacji podany przez GUS za kwartał poprzedni, pod warunkiem jednak
zawarcia aneksu do umowy w tym względzie).
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:
30.12.2020, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 31.12.2020, godzina: 09:30,

