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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  133613 - 2013 data 04.07.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20-080 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 466 5200, fax. 

081466 5201. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).  

• W ogłoszeniu jest:  Wszelkie zmiany w umowie, opisane przez Zamawiającego mogą być 

dokonywane na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem niewaŜności. 2. W oparciu o art. 144 ust 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej 

umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu płatności - w przypadku ograniczenia 

finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezaleŜnych, 2) zmiany podstaw 

prawnych regulujących świadczenie usług będących przedmiotem umowy. 3. Nie wymaga 

aneksowania zmiana cen, o których mowa w § 9 ust. 8 umowy.  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Wszelkie zmiany w umowie, opisane przez Zamawiającego 

mogą być dokonywane na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem niewaŜności. 2. W oparciu o 

art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający dopuszcza zmianę 

postanowień niniejszej umowy, w następujących przypadkach: 1) zmiana terminu płatności - w 

przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego 

niezaleŜnych, 2) zmiany podstaw prawnych regulujących świadczenie usług będących 

przedmiotem umowy. 3) zmiana adresu punktu pocztowego do którego będą przekazywane 

przesyłki pocztowe przez Zamawiającego dla Wykonawcy za zgodą Zamawiającego 3. Nie 

wymaga aneksowania zmiana cen, o których mowa w § 9 ust. 8 umowy.  

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).  

• W ogłoszeniu jest:  12.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. 

Niecała 14, pokój nr 101 (kancelaria).  

• W ogłoszeniu powinno by ć: 15.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Miejski Urząd Pracy w 

Lublinie, ul. Niecała 14, pokój nr 101 (kancelaria).  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu 10.07.2013 r. 
 
 
 

Z up. Prezydenta Miasta Lublin 
               Dyrektor 
Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie 
      mgr  Katarzyna Kępa 


