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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: 1.Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1)dopuszczalne jest zmniejszenie
zakresu przedmiotu umowy, gdy wynika to z potrzeb Zamawiającego, 2)Zamawiający
dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2.Wszelkie nie wymienione w niniejszym rozdziale
niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy, dopuszczalne są tylko, jeżeli z powodu
nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia przez Wykonawcę byłoby
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie
przewidywały one przy zawarciu umowy. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy w następujących
przypadkach:a)w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,b)w przypadku
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
– 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c)w
przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,- jeżeli ww. zmiany określone w ppkt. a), b) lub c) będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.4.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w
ust. 3 ppkt. a) niniejszego paragrafu wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Wykonawca jest
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę
podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy. 5.W
sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 ppkt. b) niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą

podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem
wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość
płacy minimalnej.6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 ppkt. c)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie
kwotywynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 ppkt. c) niniejszego
paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o
których mowa w ust. 3 ppkt. c) niniejszego paragrafu.7.Zmiana Umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 ppkt a), b) i c) obejmować będzie wyłącznie
płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.8.Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy należy
do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiającego.9.Zamawiający może w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia wniosku
Wykonawcy odmówić waloryzacji wynagrodzenia z powodu każdej z powyższych przyczyn
stanowisko swoje uzasadniając.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach: 1) dopuszczalne jest
zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wynika to z potrzeb Zamawiającego, 2)
Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2. Wszelkie nie wymienione w
niniejszym rozdziale niekorzystne dla Zamawiającego zmiany umowy, dopuszczalne są tylko,
jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków, spełnienie świadczenia przez Wykonawcę
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby mu rażącą stratą, czego nie
przewidywały one przy zawarciu umowy. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: a)
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia
10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zmiany 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 w.w.
zmiany określone w ppkt. a), b), c) lub d) będą miały wpływ na koszty wykonania umowy
przez Wykonawcę. - jeżeli ww. zmiany określone w ppkt. a), b),c) lub d) będą miały wpływ
na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności
wskazanych w ust. 3 ppkt. a) niniejszego paragrafu wartość wynagrodzenia netto nie zmieni

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i
usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie
Umowy. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 ppkt. b) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę
Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem
wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są
konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość
płacy minimalnej. 6. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3 ppkt. c)
niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje
się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a
wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 3 ppkt. c) niniejszego paragrafu na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3
ppkt. c) niniejszego paragrafu. 7. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 3
ppkt. d) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny
wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018
r. o pracowniczych planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianami zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Zamawiający oświadcza, iż nie
będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom
Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia
w kwocie przewyższającej wysokość wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. 8.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 3 ppkt a),
b),c) i d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze nie wykonano. 9. Obowiązek wykazania
wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o
którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania
zmiany Umowy przez Zamawiającego. 10. Zamawiający może w terminie 14 dni od
skutecznego doręczenia wniosku Wykonawcy odmówić waloryzacji wynagrodzenia z
powodu każdej z powyższych przyczyn stanowisko swoje uzasadniając.

