Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 143911-2016 z dnia 2016-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Siedlce
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i
zagranicznym na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w zakresie
przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ewentualnych...
Termin składania ofert: 2016-07-27
Numer ogłoszenia: 156295 - 2016; data zamieszczenia: 26.07.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 143911 - 2016 data 19.07.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Sienkiewicza 32, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie,
tel. 025 63 257 04, 63 233 25, fax. 025 63 257 04, 63 233 25 w.55.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie
warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany warunków
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano
Wykonawcę w zakresie: 1) nieistotnych zapisów umowy, w razie zaistnienia takiej
potrzeby; 2) danych teleadresowych dotyczących Stron umowy lub numeru konta
Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian w tym zakresie ze strony Zamawiającego
i/lub Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy; 3) cen jednostkowych przesyłek
określonych w wykazie przesyłek wraz z cennikiem usług świadczonych przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, w
sytuacji gdy: a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT na usługi pocztowe, przy czym
zmiana ceny zostanie dokonana w tym przypadku odpowiednio do stawki podatku; b)
zmiana ceny leży w interesie publicznym; c) w okresie obowiązywania umowy nastąpi
obniżenie cen powodujące, że opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika
lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen ujętych w Załączniku nr 1 do umowy,
przy czym Wykonawca ma wówczas obowiązek stosowania względem
Zamawiającego obniżonych opłat pocztowych wynikających ze swojego aktualnego
cennika lub regulaminu; 4) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany w
związku z zaistnieniem siły wyższej (np. powódź, pożar, przerwy w dostawie energii
elektrycznej), mającej wpływ na realizację umowy; 5) zapisów umowy wymagających
doprecyzowania, jeżeli potrzeba zmiany zapisów wynika z rozbieżności lub
niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów; 6) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji
umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych

do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych,
ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności..
W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz
określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany
warunków zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której wybrano
Wykonawcę w zakresie: 1) nieistotnych zapisów umowy, w razie zaistnienia takiej
potrzeby; 2) danych teleadresowych dotyczących Stron umowy lub numeru konta
Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian w tym zakresie ze strony Zamawiającego
i/lub Wykonawcy w czasie obowiązywania umowy; 3) cen jednostkowych przesyłek
określonych w wykazie przesyłek wraz z cennikiem usług świadczonych przez
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, w
sytuacji gdy: a) nastąpi zmiana stawki podatku VAT na usługi pocztowe, przy czym
zmiana ceny zostanie dokonana w tym przypadku odpowiednio do stawki podatku; b)
zmiana ceny leży w interesie publicznym; c) w okresie obowiązywania umowy nastąpi
obniżenie cen powodujące, że opłaty pocztowe wynikające ze standardowego cennika
lub regulaminu Wykonawcy będą niższe od cen ujętych w Załączniku nr 1 do umowy,
przy czym Wykonawca ma wówczas obowiązek stosowania względem
Zamawiającego obniżonych opłat pocztowych wynikających ze swojego aktualnego
cennika lub regulaminu; 4) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany w
związku z zaistnieniem siły wyższej (np. powódź, pożar, przerwy w dostawie energii
elektrycznej), mającej wpływ na realizację umowy; 5) zapisów umowy wymagających
doprecyzowania, jeżeli potrzeba zmiany zapisów wynika z rozbieżności lub
niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów; 6) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji
umowy w granicach obowiązujących przepisów prawa, wynikających z niemożliwych
do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych,
ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialności, 7) zmniejszenia liczby siedzib Zamawiającego, z których
odbierane będą przez Wykonawcę przesyłki przygotowane do nadania przez
Zamawiającego.

