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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba, Krajowy

numer identyfikacyjny 86830700000000, ul. ul. Bytomska  62, 41-940  Piekary Śląskie, woj.

śląskie, państwo Polska, tel. 323 934 100, e-mail przatarg@urazowka.piekary.pl, faks 323 934 141. 

Adres strony internetowej (url): http://www.urazowka.piekary.pl/ 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 9 

W ogłoszeniu jest: 3.11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o

pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. 3.11.1 W ramach przedmiotu świadczenia

zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące kierowania pojazdami w zakresie realizacji

przedmiotu umowy muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz.

1066, z późn. zm.), 3.11.2 W celu weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie na

etapie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób wykonujących

usługi serwisowe zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej

umowy zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), 3.11.3 Nieuzyskanie przez Wykonawcę



zgody od osób wykonujących przeglądy techniczne na przetwarzanie danych osobowych w

przyszłości zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o ochronie danych

osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) celem wykazania przez Wykonawcę

wypełnienia obowiązku zatrudnienia, uznane będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie

obowiązku zatrudnienia. 3.11.4 Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia

żądać przedstawienia dowodów potwierdzających zatrudnienie ww. osób (umów o pracę lub

dokumentów potwierdzających podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę), a Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie

Zamawiającemu. 3.11.5 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być

podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy. 3.12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm.. 3.13.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3.14.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w

ofercie tajność informacji w niej ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3.15. W przypadku

stwierdzenia błędów w SIWZ Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym

fakcie zamawiającego na piśmie. W przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować

zmiany w opracowanej SIWZ, zamawiający może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia

ofert. 3.16. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej. 3.17.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.18. Wszelkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania

przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego. 3.19. W

trakcie postępowania oraz realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą

językiem polskim. Ewentualne koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca. 3.20.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3.21. Zamawiający nie

przewiduje możliwości ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy

ramowej. 3.22. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie

wymaga składania ofert wariantowych. 

W ogłoszeniu powinno być: 3.11. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na

umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. 3.11.1 W ramach przedmiotu świadczenia

zamawiający wskazuje, że czynności dyspozytora w zakresie realizacji przedmiotu umowy

muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowy o pracę w rozumieniu przepisów



ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, z późn. zm.),

3.11.2 W celu weryfikacji dokumentów potwierdzających zatrudnienie na etapie realizacji

umowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od osób wykonujących usługi serwisowe

zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją niniejszej umowy zgodnie z

przepisami art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.

poz. 2135 z późn. zm.), 3.11.3 Nieuzyskanie przez Wykonawcę zgody od osób wykonujących

przeglądy techniczne na przetwarzanie danych osobowych w przyszłości zgodnie z przepisami

art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 z

późn. zm.) celem wykazania przez Wykonawcę wypełnienia obowiązku zatrudnienia, uznane

będzie przez Zamawiającego za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia. 3.11.4 Zamawiający ma

prawo w każdym okresie realizacji zamówienia żądać przedstawienia dowodów

potwierdzających zatrudnienie ww. osób (umów o pracę lub dokumentów potwierdzających

podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę), a

Wykonawca ma obowiązek przedstawić je niezwłocznie Zamawiającemu. 3.11.5 Nie

wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do odstąpienia

przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3.12. W sprawach

nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych z późn zm.. 3.13. Wszelkie koszty związane z

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3.14. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy

Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej

ujawnionych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 3.15. W przypadku stwierdzenia błędów w SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie zamawiającego na piśmie.

W przypadku, gdy dostrzeżone błędy mogłyby spowodować zmiany w opracowanej SIWZ,

zamawiający może podjąć decyzję o przesunięciu termin składnia ofert. 3.16. Zamawiający nie

przewiduje możliwości rozliczeń w walucie obcej. 3.17. Zamawiający nie przewiduje

możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3.18. Wszelkie ustalenia

dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z

czasem lokalnym, właściwym dla siedziby zamawiającego. 3.19. W trakcie postępowania oraz

realizacji przedmiotu zamówienia strony posługiwać się będą językiem polskim. Ewentualne

koszty tłumaczeń każdorazowo ponosi wykonawca. 3.20. Zamawiający nie przewiduje

udzielenia zamówień uzupełniających. 3.21. Zamawiający nie przewiduje możliwości

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej. 3.22.



Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania

ofert wariantowych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3 

W ogłoszeniu jest: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 5.3.3.

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w

pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ jeżeli wykaże, iż: a) dysponuje co najmniej trzema osobami

uprawnionymi do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi; b) dysponuje ambulansem: -

Pakiet nr 1: typu „S” - oznaczonym literą „S”; - Pakiet nr 2: typu „P” - oznaczonym literą „P”; -

Pakiet nr 3: typu „T” - oznaczonym literą „T”; - Pakiet nr 4: typu „S” - oznaczonym literą „S”; -

Pakiet nr 5: typu „P” - oznaczonym literą „P”; Zamawiający wymaga od wykonawców

wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk

osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym

mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ jeżeli wykaże, iż: a) dysponuje ambulansem: - Pakiet nr 1: typu

„S” - oznaczonym literą „S”; - Pakiet nr 2: typu „P” - oznaczonym literą „P”; - Pakiet nr 3: typu

„T” - oznaczonym literą „T”; - Pakiet nr 4: typu „S” - oznaczonym literą „S”; - Pakiet nr 5: typu

„P” - oznaczonym literą „P”; Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub

we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub

doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu

dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa a w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ, zamawiający

żąda od wykonawcy: a) Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów



samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych

pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1

pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Prawo o ruchu drogowym

Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) 6.2.W celu potwierdzenia spełniania

warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b)

SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 6.3. W celu

potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym

mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) wykazu osób,

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 7 do SIWZ. b) wykazu pojazdów

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o

podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 8 do SIWZ. 6.4. Jeżeli w

dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,

kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu

PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów

średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W ogłoszeniu powinno być: 6.1.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w

postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, o którym mowa a w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ,

zamawiający żąda od wykonawcy: a) Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie

pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania

tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53

ust. 1 pkt. 12 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Prawo o ruchu

drogowym Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602 t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990) 6.2.W celu potwierdzenia

spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt

5.2.1. lit. b) SIWZ, zamawiający żąda od wykonawcy: a) dokumentów potwierdzających, że

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez



zamawiającego. 6.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności

technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, zamawiający żąda od

wykonawcy: a) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - Załącznik nr 8 do

SIWZ. 6.4. Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków

udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na

PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank

Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie

Zamówień Publicznych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 5 

W ogłoszeniu jest: ) ZMIANA UMOWY 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: 1. Zakazuje się

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Dostawcy, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 i art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku: 1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) 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. 3. W przypadku

zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. Podstawą sporządzenia ww. aneksu jest pisemne wystąpienie Wykonawcy. 4. W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3,



wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących

zamówienia na rzecz Zamawiającego. 6. W przypadku zmian, o której mowa w ust. 2 pkt 4,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie

on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub

wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający 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 koszt wykonania zamówienia przez

Wykonawcę. 7. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 2–4 Wykonawca może wystąpić do

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać

ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 8.

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. Waloryzacja dokonana zostanie od dnia

złożenia pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość

zmian o charakterze istotnym: 1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku

zmiany przepisów obowiązujących dotyczących podatku od towarów i usług VAT w zakresie

tych zmian; 2) zmiany wynagrodzenia, w zakresie obniżenia ceny objętych przedmiotem umowy,

w przypadku jej obniżenia przez Wykonawcę. Warunkiem dopuszczenia takiej zmiany, jest

wystąpienie pisemne Wykonawcy do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę umowy w

tym zakresie; 3) zmiany urządzeń/wyrobów, objętych przedmiotem zamówienia, na urządzenia

urządzenia/wyroby tego samego typu i co najmniej o tych samych funkcjach, w przypadku

wycofania ich z rynku lub zakończenia ich produkcji, jak również w przypadku możliwości

zastąpienia tych urządzeń/wyrobów, innymi o lepszych parametrach technicznych i wyżej

zaawansowanych technicznie i technologicznie. 4) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu

umowy: a) spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z jej postanowieniami; b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w

rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie

umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji

jej zapisów przez Strony umowy; c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie

obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na



realizację przedmiotu umowy; d) wprowadzenie zmian w stosunku do sposobu wykonania

przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji umowy nie wykraczających poza zakres

przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. 5)

zmiany w zakresie wstąpienia lub zmiana podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną

lub zdarzeniem losowym; 10. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem

nieważności, zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

W ogłoszeniu powinno być: ) ZMIANA UMOWY 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: 1. Zakazuje się

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru Dostawcy, za wyjątkiem sytuacji, o których mowa w ust. 2 i art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku: 1)

zmiany stawki podatku od towarów i usług; 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeśli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) 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. 3. W przypadku

zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. Podstawą sporządzenia ww. aneksu jest pisemne wystąpienie Wykonawcy. 4. W

przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu

minimalnego wynagrodzenia. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,

jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących

zamówienia na rzecz Zamawiającego. 6. W przypadku zmian, o której mowa w ust. 2 pkt 4,

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu Wykonawcy, jaką będzie

on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub

wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający 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 koszt wykonania zamówienia przez

Wykonawcę. 7. W przypadku zmian określonych w ust. 2 pkt 2–4 Wykonawca może wystąpić do

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie

dokumenty potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać

ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 8.

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. Waloryzacja dokonana zostanie od dnia

złożenia pisemnego wniosku w siedzibie Zamawiającego. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość

zmian o charakterze istotnym: 1) zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy: a)

spowodowanych siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami; b) w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć

użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów

przez Strony umowy; c) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących

przepisów prawa, w tym prawa miejscowego w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu umowy; d) wprowadzenie zmian w stosunku do sposobu wykonania przedmiotu

zamówienia w zakresie realizacji umowy nie wykraczających poza zakres przedmiotu

zamówienia, w sytuacji konieczności usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. 2) zmiany w

zakresie wstąpienia lub zmiana podwykonawcy spowodowanej potrzebą techniczną lub

zdarzeniem losowym; 10. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają, pod rygorem nieważności,

zachowania formy pisemnej w postaci aneksu. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-01-23, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-05-05, godzina: 09:00 


