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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: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,

charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie

prawo wprowadzenia zmiany w treści umowy w zakresie określonym we wzorze Umowy

stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie wprowadzenie

zmiany w treści Umowy w zakresie: 1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, o

którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie

zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia realizacji Umowy będą
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następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający; b) wystąpienia

Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami; c) wystąpienia okoliczności, których Strony niniejszej Umowy nie były w

stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 2) wprowadzenia rozwiązań

zamiennych w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) jeśli stały się konieczne na

skutek wad OPZ, czyli jego niezgodności z zasadami wiedzy; 3) zmiany wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku urzędowej zmiany: a) stawki podatku od

towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; d) 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 i zostanie to wykazane przez Wykonawcę. 4) zmiany

lub zgłoszenia nowego podwykonawcy. 5) zmiany personelu, o którym mowa w § 5 ust. 9

Umowy, w przypadku zakończenia współpracy, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże osobę

która posiada co najmniej takie samo doświadczenie lub wykształcenie jak osoba zmieniana,

wykazane Ofercie Wykonawcy. 4 Wprowadzenie zmian Umowy na podstawie art. 144 ust. 1

pkt. 2–3 i 6 Pzp jest możliwe po spełnieniu przesłanek określonych we wskazanym przepisie.

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje

i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmiany w treści umowy w zakresie określonym we

wzorze Umowy stanowiącej Załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający przewiduje i zastrzega

sobie wprowadzenie zmiany w treści Umowy w zakresie: 1) przedłużenia terminu

zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy o okres trwania

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących

sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu

zakończenia realizacji Umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność

ponosi Zamawiający; b) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu

Umowy zgodnie z jej postanowieniami; c) wystąpienia okoliczności, których Strony niniejszej

Umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. 2)

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ)
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jeśli stały się konieczne na skutek wad OPZ, czyli jego niezgodności z zasadami wiedzy; 3)

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku urzędowej zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług; b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne; d) 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 i zostanie to wykazane przez Wykonawcę. 4) zmiany lub zgłoszenia nowego

podwykonawcy. 5) zmiany personelu, o którym mowa w § 7 ust. 3 Umowy, w przypadku

zakończenia współpracy, pod warunkiem, że Wykonawca wskaże osobę która posiada co

najmniej takie samo doświadczenie lub wykształcenie jak osoba zmieniana, wykazane

Ofercie Wykonawcy. 4 Wprowadzenie zmian Umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2–3 i

6 Pzp jest możliwe po spełnieniu przesłanek określonych we wskazanym przepisie.
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