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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52056-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczytno: Produkty mleczarskie
2022/S 021-052056

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 006-010792)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Adres pocztowy: Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
Miejscowość: Szczytno
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 12-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Ciszek
E-mail: zzp@wspol.edu.pl 
Tel.:  +48 477335281
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wspol.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
DOSTAWY NABIAŁU
Numer referencyjny: 03/SŻ/22

II.1.2) Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
sukcesywne dostawy nabiału od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2023 r.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/01/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 006-010792

Sekcja VII: Zmiany
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VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Część nr: III.2.2)
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:
1. W związku z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość dokonania zmiany 
umowy w przypadkach:
1) dokonywania zmian ilościowych towaru przez Zamawiającego pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty brutto 
złożonej oferty oraz pod warunkiem występowania wskazanego produktu w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia,
2) zaprzestania produkcji danego towaru, zmiany producenta lub zmiany jego gramatury. Wykonawca 
zobowiązuje się do dostawy towaru zastępczego takiej samej jakości oraz zbliżonej gramaturze podanej 
w przedmiocie zamówienia. Cena towaru zastępczego nie może być wyższa niż cena ofertowa. Dowodem 
ww. zmiany będzie pisemne oświadczenie producenta lub dystrybutora danego towaru, dostarczone 
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Powinno być:
1. W związku z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość dokonania zmiany 
umowy w przypadkach:
1) dokonywania zmian ilościowych towaru przez Zamawiającego pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty brutto 
złożonej oferty oraz pod warunkiem występowania wskazanego produktu w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia,
2) zaprzestania produkcji danego towaru, zmiany producenta lub zmiany jego gramatury. Wykonawca 
zobowiązuje się do dostawy towaru zastępczego takiej samej jakości oraz zbliżonej gramaturze podanej 
w przedmiocie zamówienia. Cena towaru zastępczego nie może być wyższa niż cena ofertowa. Dowodem 
ww. zmiany będzie pisemne oświadczenie producenta lub dystrybutora danego towaru, dostarczone 
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
3) wskazanych w paragrafie 2 ust. 1 i 3 Umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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