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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 276257653, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21, 43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel.

+48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks +48323248826.

Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody źródlanej do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola w Orzeszu przy ul.

Miłej 1a na potrzeby żywieniowe Przedszkola nr 2 i do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola nr 6 dla dzieci w okresie od dnia

następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyspecyfikowanych produktów,

przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedzib Przedszkoli oraz ich rozładunek, wydanie, wniesienie i zeskładowanie w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego. UWAGA! Wskazane w ramach zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający

zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od

zamawianych w niniejszym postępowaniu. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości i rodzaju

faktycznie odebranych przez Zamawiającego produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej ilości

wody określonej w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w celu realizacji pełnej wartości umowy. Produkty

zamawiane będą sukcesywnie, telefonicznie

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia są dostawy wody źródlanej do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola w

Orzeszu przy ul. Miłej 1a na potrzeby żywieniowe Przedszkola nr 2 i do kuchni przedszkolnej w budynku Przedszkola nr 6 dla dzieci w okresie

od dnia następnego po zawarciu umowy do dnia 31.08.2018r. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę wyspecyfikowanych produktów,

przystosowanym do tego celu środkiem transportu, do siedzib Przedszkoli oraz ich rozładunek, wydanie, wniesienie i zeskładowanie w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego. UWAGA! Wskazane w ramach zamówienia ilości artykułów są ilościami szacunkowymi. Zamawiający

zastrzega sobie prawo nie wykonania w całości przedmiotu zamówienia w czasie obowiązywania umowy, jeżeli jego potrzeby będą mniejsze od

zamawianych w niniejszym postępowaniu. Rozliczenia finansowe Wykonawcy z Zamawiającym odbywać się będą na podstawie ilości i rodzaju

faktycznie odebranych przez Zamawiającego produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania/zamówienia całej ilości

wody określonej w ofercie. Wykonawcy nie przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w celu realizacji pełnej wartości umowy. Produkty

zamawiane będą sukcesywnie, telefonicznie i dostarczane w terminach ustalonych przez strony.
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