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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w stosunku
do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu stron i
formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Warunki zmiany: a) istotne błędy pisarskie i
rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo
lub słownie), b) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek
Wykonawcy, c) zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu, d) w uzasadnionych i niezawinionych
przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy;
e) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika; f) Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, 2) 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) 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. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f)
z numerami 2) i 3) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać
złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto
Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach
dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te
dotyczące osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia. Aneks zostanie zawarty po
pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ
zmian wymienionych w podpunkcie f) z numerami 2) i 3) na wartość wykonania zadania, w terminie
jednego miesiąca od dnia jego złożenia.

W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy w
stosunku do treści oferty zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy P.z.p. Wszelkie zmiany wymagają zgody obu
stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Warunki zmiany: a) istotne błędy pisarskie i
rachunkowe w treści umowy (np. w opisie przedmiotu umowy, w wysokości wynagrodzenia kwotowo
lub słownie), b) zmiana zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę, na pisemny wniosek
Wykonawcy, c) zmiana lokalizacji obiektu lub likwidacja obiektu, d) w uzasadnionych i niezawinionych
przez żadną ze stron umowy przypadkach możliwość zmiany ostatecznego terminu realizacji umowy;
e) zmiana sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika; f) Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług, 2) 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) zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymienione w podpunkcie f)
z numerami 2), 3) i 4) będą wprowadzone na pisemny wniosek Wykonawcy, który powinien zostać
złożony w terminie do 30 dnia od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian. Ponadto
Wykonawca musi udowodnić wpływ zmian na wartość wykonania zadania. W wyliczeniach
dotyczących podwyższenia wartości wykonania zadania Wykonawca winien uwzględnić tylko te
dotyczące osób bezpośrednio biorących udział w realizacji zamówienia. Aneks zostanie zawarty po
pozytywnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy, udowadniającego wpływ
zmian wymienionych w podpunkcie f) z numerami 2), 3) i 4) na wartość wykonania zadania, w
terminie jednego miesiąca od dnia jego złożenia.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-04-29, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-04-30, godzina: 13:00,

