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Ogłoszenie nr 500029501-N-2018 z dnia 08-02-2018 r.

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 508003-N-2018 

Data: 19/01/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60770   Poznań, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 8 

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który

został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 8 

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub

okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: 93 

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: 2018-02-12, godzina: 12:00. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-02-14, godzina:

12:00. 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 8 ust.

1 pkt 3, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług VAT, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu o pracę, c) zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zwrotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli te zmiany będą miały

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy jest wykazanie

Zamawiającemu wpływu zmian ww. czynników na koszt wykonania Przedmiotu Umowy. Zmiana wynagrodzenia dokonywana będzie z

uwzględnieniem konsekwencji zmian ww. czynników, za okres obowiązywania przepisów wprowadzających zmiany tychże czynników. W

przypadku zmian określonych w ust. 1 pkt 7 lit. a), b) i c) Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać
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ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy , oraz określić stopień, w

jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia kiedy zaczną obowiązywać przepisy wprowadzające zmiany. 

 
Drukuj


