
OGŁOSZENIE O ZMIANIE z dnia 12.12.2022r. 

Dotyczy: 

1)  zapytania ofertowego z dnia 07.12.2022r. na dostawy pieczywa i innych 

wypieków, 

2) zapytania ofertowego z dnia 07.12.2022r. na dostawy różnych artykułów 

spożywczych, 

3) zapytania ofertowego z dnia 09.12.2022r. na dostawy produktów 

zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych 

 

Zmiana dotyczy treści umowy  § 3 -  Załącznik nr 4 - wzór umowy do zapytania 

ofertowego. 

 

 PRZED ZMIANĄ § 3 brzmiał: 

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 

podstawie ceny  ofertowej w kwocie: 

Brutto zł: ……………………... 

Słownie brutto 

zł : ……………………………………………………………………………............ 

Netto zł: ……………………….. 

Słownie netto 

zł: ………………………………………………………………………………........... 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych BRUTTO  

określonych, w ofercie, przy czym w każdym czasie trwania umowy może dokonać 

obniżki cen jednostkowych, bez konieczności informowania Zamawiającego. Stałość 

cen nie dotyczy kolejnych ewentualnych zmian stawek podatku VAT, zmiany 

stawek celnych oraz zmiany cen urzędowych – w takich przypadkach zmiana 

ceny wymaga pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen 

wyrobów, Zamawiający może odmówić odbioru dalszych dostaw i w razie nie 

uzgodnienia warunków odpłatności odstąpić od umowy.”  

 

PO ZMIANIE § 3 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 

podstawie ceny  ofertowej w kwocie: 

Brutto zł: ……………………... 



Słownie brutto 

zł : ……………………………………………………………………………............ 

Netto zł: ……………………….. 

Słownie netto 

zł: ………………………………………………………………………………........... 

2. Wykonawca zobowiązuje się do nie zwiększania cen jednostkowych brutto 

określonych, w ofercie, przy czym w każdym czasie trwania umowy może dokonać 

obniżki cen jednostkowych, bez konieczności informowania Zamawiającego. 

3. Zmiana umowy może nastąpić jedynie w związku z: 

a) istotną zmianą czynników cenotwórczych, niemożliwych do przewidzenia, 

b) zakończenie produkcji lub wycofanie z rynku wyrobu będącego przedmiotem 

zamówienia, dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych 

parametrach po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, 

c) gdy zmiany są konieczne ze wzglądu na zmianę powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, a w szczególności zaistnienia zmian w wysokości stawek podatku 

VAT. 

4. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany ceny Wykonawca jest obowiązany 

przedstawić Zamawiającemu uzasadnienie nowych cen, potwierdzone stosownymi 

dokumentami. Zmiana cen może nastąpić po uzyskaniu akceptacji proponowanych 

zmian przez Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych lub rażąco wysokich wzrostów cen 

wyrobów, Zamawiający może odmówić odbioru dalszych dostaw i w razie nie 

uzgodnienia warunków odpłatności odstąpić od umowy.”  

 

 

      Z poważaniem 

   Główna Księgowa 

 mgr Beata Peplińska 


