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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja, Krajowy numer identyfikacyjny 367557221, ul. al. Jana Długosza  8, 20--054 

Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 48(81)5335420 , e-mail andrzej.sadowski@sp18.lublin.eu, faks 48(81)5335966.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Nie

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia Tak https://biuletyn.lublin.eu/sp18

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek,

jeżeli wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy w tym okresie, świadczył w sposób należyty usługi polegającą na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących

posiłków (obiadów) w ilości nie mniejszej niż 2000 obiadów miesięcznie , przez okres co najmniej 10-u kolejno

następujących po sobie miesięcy. Wyjaśnienie: Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego świadczenia

usługi/usług polegających na przygotowywaniu i dostarczeniu gorących posiłków w ilości nie mniejszej niż 2000 obiadów

miesięcznie przez okres minimum 10-u kolejno następujących po sobie miesięcy oraz dostarczenie zamawiającemu

dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług/usługi żywieniowych/ej w wymienionym okresie. Dowody

akceptowalne przez zamawiającego określa rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać

zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. , poz. 126) Zamawiający wymaga

od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
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wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk kucharza lub

kucharki oraz jego stażu pracy na stanowisku kucharza w formularzu ofertowym, nie jest to jednak warunek udziału w

postępowaniu jaki musi spełnić wykonawca lecz element kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje na ten temat są

zawarte w poniższej treści ogłoszenia (punkt III.7)

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Wykonawca spełni ten

warunek, jeżeli wykaże , że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy w tym okresie, świadczył w sposób należyty usługę polegającą na przygotowywaniu i

dostarczaniu gorących posiłków (obiadów), przez okres co najmniej 10-u kolejno następujących po sobie miesięcy o

wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto w ramach jednego zamówienia, kontraktu lub umowy, każda. Wyjaśnienie:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania należytego świadczenia usługi/usług polegających na przygotowywaniu i

dostarczeniu gorących posiłków w (obiadów) w ramach jednego zamówienia, umowy, kontraktu przez okres minimum

10-u kolejno następujących po sobie miesięcy o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda oraz dostarczenie

zamawiającemu dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług/usługi żywieniowych/ej . Dowody akceptowalne

przez zamawiającego określa rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1126) Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga podania imion i nazwisk kucharza lub

kucharki oraz jego stażu pracy na stanowisku kucharza w formularzu ofertowym, nie jest to jednak warunek udziału w

postępowaniu jaki musi spełnić wykonawca lecz element kryterium oceny ofert. Szczegółowe informacje na ten temat są

zawarte w poniższej treści ogłoszenia (punkt III.7)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz

warunki wprowadzenia zmian:

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter

zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących

przypadkach: 1. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy spowodowana; 1) zmianą stawki podatku od towarów i usług, 2)

zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiana zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2.

Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez

Zamawiającego umowy o dofinansowanie posiłków lub wytycznych dotyczących realizacji zadania; 3. Rezygnacja przez

Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; 4. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art.

3571 § 1 Kodeksu Cywilnego (tzw. rażąca strata); 5. Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub
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techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania umowy zgodnie z SIWZ. 6. W przypadku określonym w pkt. 1.1 ,

zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny kontraktowej, w części, jakiej te zmiany przepisów dotyczą. 7. W

przypadku określonym w ustępie 2 zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionej umowy

o dofinansowanie posiłków lub nowych wytycznych dotyczących realizacji zadania. 8. W przypadku określonym w

ust. 3 zmiany mogą dotyczyć rodzajów posiłków i zmniejszenia ich cen o kwoty odpowiadające cenie rodzajów

posiłków, z których Zamawiający rezygnuje. Zmiana ich cen Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych

wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy. 9. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych: a) zmiany danych teleadresowych, b) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 10. Strona która występuje z

propozycją zmiany, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i

uzasadnienia wniosku o taką zmianę, wraz z przedstawieniem obiektywnych, jasnych i czytelnych dowodów

konieczności wprowadzenia wnioskowanych zmian. 11. Wszystkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają

formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 12. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na

które Zamawiający może wyrazić zgodę i nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 13.

Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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