
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550465150

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rolna 27

1.4.2.) Miejscowość: Ostrołęka

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-410

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: 29/760-22-80

1.4.8.) Numer faksu: 29/760-22-85

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps-ostroleka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-ostroleka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448427/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21 10:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442155/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony
umowy.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają, 
z zastrzeżeniem ust. 1, następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany przedmiotu umowy na jego równoważny odpowiednik o parametrach 
i funkcjonalności nie gorszej niż wskazany w umowie (w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie
przewidzianego) z uwagi na:
a) wycofanie z obrotu lub wstrzymanie produkcji oferowanego przedmiotu lub;
b) brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności ;
c) inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert z zastrzeżeniem,
że cena zamienionego przedmiotu umowy nie będzie wyższa od ceny zawartej w ofercie,
2) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
3) nie wykorzystania przez Zamawiającego w całości przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 4 bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy, przedłużenia jej obowiązywania ze względu na potrzeby
Zamawiającego zmiany ilościowe w asortymencie w ramach wartości brutto przedmiotu umowy.

Po zmianie: 
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1. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony
umowy.
2. Zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i w jego granicach, strony dopuszczają, 
z zastrzeżeniem ust. 1, następujące zmiany umowy, w tym w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie:
1) Zmiany przedmiotu umowy na jego równoważny odpowiednik o parametrach 
i funkcjonalności nie gorszej niż wskazany w umowie (w przypadku niemożności dostarczenia asortymentu pierwotnie
przewidzianego) z uwagi na:
a) wycofanie z obrotu lub wstrzymanie produkcji oferowanego przedmiotu lub;
b) brak możliwości pozyskania produktów będących przedmiotem dostawy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności, nawet przy zachowaniu należytej staranności ;
c) inne obiektywne zdarzenia i okoliczności, których nie można było przewidzieć na dzień składania ofert z zastrzeżeniem,
że cena zamienionego przedmiotu umowy nie będzie wyższa od ceny zawartej w ofercie,
2) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę,
3) nie wykorzystania przez Zamawiającego w całości przedmiotu umowy w terminie określonym
w § 4 bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy, przedłużenia jej obowiązywania ze względu na potrzeby
Zamawiającego zmiany ilościowe w asortymencie w ramach wartości brutto przedmiotu umowy.
4) Zgodnie z nową treścią art. 439 ust. 1 PZP zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją
zamówienia.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00448427/01 z dnia 2022-11-21

2022-11-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -


	Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dostawa różnych artykułów spożywczych, w tym owoców, warzyw, produktów z przemiału ziarna, pieczywa, jaj.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce
	1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550465150
	1.4.) Adres zamawiającego:
	1.4.1.) Ulica: ul. Rolna 27
	1.4.2.) Miejscowość: Ostrołęka
	1.4.3.) Kod pocztowy: 07-410
	1.4.4.) Województwo: mazowieckie
	1.4.5.) Kraj: Polska
	1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
	1.4.7.) Numer telefonu: 29/760-22-80
	1.4.8.) Numer faksu: 29/760-22-85
	1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dps-ostroleka.pl
	1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-ostroleka.pl
	1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
	1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448427/01
	2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-21 10:45

	SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
	3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00442155/01
	3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
	3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
	3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:



