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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Krajowy numer identyfikacyjny 9007292000000, ul. ul. Gdańska

173-175  , 85674   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 280 009, e-mail pt@myslecinek.pl, faks 523 280 024.

Adres strony internetowej (url): www.myslecinek.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: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w następującym

zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy dot. wykonania zamówienia siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, 2) ceny Umowy określonej w §

5 umowy, w przypadkach: a) zmiany stawki VAT, lub zmiany gwarantowanej prawem kwoty wynagrodzenia minimalnego, b) wykonania

mniejszego zakresu usług niż wynikający z oferty i wyceny ofertowej, 3) zmiany Podwykonawców - podmiotów trzecich, na zasobach, których

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny Podwykonawca wykaże

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o zamówienie publiczne, 4) korzystnych

dla realizacji przedmiotu umowy, zmian w technologii lub sposobie jej realizacji, 5) wystąpienia okoliczności skutkujących zawarciem umowy

w terminie późniejszym niż wskazany w harmonogramie termin realizacji zostanie przesunięty o odpowiedni okres, aby zachować 457 dni

realizacji zamówienia. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy, wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności i muszą być

dokonane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. 4. Zmiana: Harmonogram i regulamin usług dozoru w poszczególnych obiektach

Zamawiającego, oznaczenia Stron Umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu korespondencyjnego wynikające ze zmian

organizacyjnych, zmiana numerów telefonów i faksów lub adresów poczty elektronicznej, a także zmiana osób upoważnionych do

reprezentowania Stron lub odbioru przedmiotu Umowy - nie stanowią zmiany Umowy i wymagają jedynie pisemnego powiadomienia drugiej

Strony.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 UPZP, Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy w stosunku do treści oferty w

następującym zakresie: 1) deklaracji Wykonawcy dot. wykonania zamówienia siłami własnymi/przy udziale podwykonawców, 2) ceny Umowy

określonej w § 5 umowy, w przypadkach: a) zmiany stawki VAT, b) zmiany gwarantowanej prawem kwoty wynagrodzenia minimalnego, c)

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, d) wykonania mniejszego zakresu usług niż wynikający z oferty i wyceny ofertowej, 3) zmiany Podwykonawców -

podmiotów trzecich, na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem,

że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający wymagał na etapie postępowania o

zamówienie publiczne, 4) korzystnych dla realizacji przedmiotu umowy, zmian w technologii lub sposobie jej realizacji. 2. 1)Zmiana wysokości

wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów powodujących podwyższenie wynagrodzenia. 2) a) w przypadku

zmiany, o których mowa w ust.1 pkt.2 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się , a określona w aneksie w wartość

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. b) w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.2 lit. b)

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo do wysokości zmienionej minimalnej

stawki godzinowej. c) w przypadku zmiany, o której mowa w ust.1 pkt.2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu
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