
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 314674-2015 z dnia 2015-11-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Starachowice

Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług całodobowej, fizycznej ochrony mienia i osób w Muzeum Przyrody i

Techniki w Starachowicach, 27-200 Starachowice, ul. Wielkopiecowa, które będzie polegało w szczególności na:

Zapewnieniu...

Termin składania ofert: 2015-12-04

Numer ogłoszenia: 320482 - 2015; data zamieszczenia: 2 6.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  314674 - 2015 data 20.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach, ul. Wielkopiecowa 1, 27-200

Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 2754083, fax. 41 2754083.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  IV.3).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Zamawiający dopuszcza zmiany w wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy (klauzula waloryzacyjna) w formie pisemnego aneksu w następujących przypadkach: - W

przypadku zmiany stawki podatku VAT, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia

przez Wykonawcę z tym, że cena netto nie może ulec podwyższeniu. Każdej ze stron przysługuje prawo

żądania odpowiedniej zmiany w formie pisemnego i umotywowanego wniosku złożonego w terminie 30 dni od

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Wniosek powinien zostać rozpatrzony w terminie 7

dni od daty otrzymania wniosku przez Stronę, a ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od

daty wejścia w życie przepisów dokonujących zmian stawki VAT. - W przypadku zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także w przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiany te mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Wykonawca w formie pisemnego i umotywowanego wniosku może zwrócić się do Zamawiającego z żądaniem

waloryzacji wynagrodzenia w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Wniosek

Wykonawcy powinien zawierać w szczególności szczegółową kalkulację, jednoznacznie wykazującą wpływ

danych zmian na koszty wykonania zamówienia. Na pisemne żądanie Zamawiającego złożone nie później niż

w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, Wykonawca powinien niezwłocznie udostępnić do wglądu

Zamawiającemu, w swej siedzibie, księgowe dokumenty źródłowe, w zakresie niezbędnym do oceny

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...
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zasadności zmiany wynagrodzenia. Badanie ww. dokumentów źródłowych nie może trwać dłużej niż 7 dni.

Żądanie waloryzacji wynagrodzenia powinno zostać rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania wniosku

przez Zamawiającego, a ewentualna zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywać od daty wejścia w życie

przepisów mających wpływ na koszt wykonania zamówienia..
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