
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 117619-2014 z dnia 2014-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głowno

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodobowego wyżywienia

pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Głownie (zwanego dalej - DPS w Głownie lub Domem) świadczona przez

Wykonawcę w wynajętych od...

Termin składania ofert: 2014-06-09

Numer ogłoszenia: 118779 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 117619 - 2014 data 31.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Głownie, ul. Karasicka 51, 95-015 Głowno, woj. łódzkie, tel. 42

7190740, fax. 42 7194165.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).

W ogłoszeniu jest: Dom Pomocy Społecznej w Głownie reprezentowany przez Dyrektor Bożenę Szremską

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39

Ustawy) o wartości szacunkowej do 207.000,00 Euro na usługę Świadczenie usług gastronomicznych w

zakresie całodziennego żywienia dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie...

W ogłoszeniu powinno być: Świadczenie usług gastronomicznych w zakresie całodziennego żywienia dla

mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Głownie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.1).

W ogłoszeniu jest: potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia

lub licencje; wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane

należycie;.

W ogłoszeniu powinno być: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest



krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie; określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę

w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub

wykonanych nienależycie w tym, co najmniej 2 usług polegających na wykonaniu usługi o charakterze

żywienia zbiorowego, każda usługa o wartości minimum 100.000,00 zł brutto, z podaniem wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego usługi

wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów o

ich należytym wykonaniu;.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.5).

W ogłoszeniu jest: do 30.06.2015..

W ogłoszeniu powinno być: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Istotne zmiany do treści niniejszej umowy będą dopuszczalne

jedynie w przypadku: 1) zmiany ogólne: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana

osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 2) zmiana terminu wykonania umowy,

ewentualnie wstrzymanie/wznowienie świadczenia usługi ze względu na przedłużenie procedury przetargowej;

3) zmiany godzin wydawania posiłków; 4) zmiana stawki czynszu za wynajem pomieszczeń w przypadku

zmiany obowiązujących stawek wprowadzonej uchwałą Zarządu Powiatu Zgierskiego. 2.Określa się

następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) zmiana postanowień zawartej umowy może

nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności; 2) strona występująca

o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych

okoliczności; 3) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.


