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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: IV.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: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następującym zakresie: 1) zmiany właściwych przepisów prawa, a 
tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2) przedmiotem umowy, 
w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub 
technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych 
od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz 
obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był 
dokonany wybór Wykonawcy; 3) przedmiotem umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi 
wprowadzenie nowej technologii produktu objętego przedmiotową umową, po zaproponowaniu przez Wykonawcę 
i zaakceptowaniu przez Zamawiającego produktu równoważnego o parametrach technicznych, jakościowych i 
innych nie gorszych od parametrów urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować 
podwyższenia ceny oraz obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych w szczególności jakości 
zastosowanych technologii wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 4) zmiany 

odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją okoliczności, których nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 5) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie 
niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia; 6) wysokości ceny, w sytuacji gdy w czasie 
trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której zmiana dotyczy; 7) 
terminu, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3 Umowy. 
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron 
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności w następującym zakresie: 1) zmiany właściwych przepisów 
prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 2) przedmiotem 
umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi wprowadzenie nowej technologii produktu objętego 
przedmiotową umową lub aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp techniczny lub technologiczny (np. 
wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), po zaproponowaniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego urządzeń o parametrach technicznych, jakościowych i innych nie gorszych od parametrów 
urządzeń stanowiących przedmiot umowy. Zmiana nie może spowodować podwyższenia ceny oraz obniżenia 
parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór 
Wykonawcy; 3) zmiany odpowiednich zapisów umowy, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy zaistnieją 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 4) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, 
jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia; 5) wysokości ceny, w 

sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części ceny, której 
zmiana dotyczy; 6) terminu, w przypadku o którym mowa w § 3 ust. 3 Umowy. 2. W przypadku wydłużenia 
terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3, Zamawiający wskazuje, że w sytuacji zaistnienia 
zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę dopuszczalnym jest wprowadzenie 
zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jedynie w przypadku zaistnienia zmiany: 1) stawki 
podatku od towarów i usług, 2) 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, 3) zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne; 4) wynikającej z konieczności waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli nastąpiła 
znacząca zmiana sytuacji rynnowej w branży; 3. Zamawiający dokona zmian wysokości wynagrodzenia należnego 



Wykonawcy, w wyniku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli w okresie realizacji umowy ulegnie 
zmianie w drodze ustawowej stawka podatku VAT - będąca elementem wynagrodzenia Wykonawcy, 2) 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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, – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiany określone w ust. 3. pkt 1) do pkt 4) zostaną wprowadzone 
na umotywowany wniosek Wykonawcy w drodze aneksu do umowy. Umotywowany wniosek musi zawierać 
kalkulację udowadniającą, że zmiany stawki podatku VAT, zmiana minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiana 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiana wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych – mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 5. 
Zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa jest jedynie w przypadku wydłużenia terminu obowiązywania Umowy 
oraz w sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z 
zastrzeżeniem ust. 2. 6. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może prowadzić do uchybienia obowiązków 
Wykonawcy określonych w § 1 Umowy w zakresie zapewnienia Zamawiającemu stosowania minimalnych cen 
dostępnych w danym terminie z zachowaniem wymaganego standardu określonego przez Zamawiającego. 7. 
Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 pkt. 2), pkt. 3), pkt. 4), pkt. 
6) ustawy Pzp. 8. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w 
okresie obowiązywania umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 9. Zmiana adresu, 
nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy którejkolwiek ze stron 
umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony zobowiązują się do 
informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub osób. W przypadku 
zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie doręczenia i 
powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne. 
 
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: 
2020-02-14, godzina: 10:00 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-02-25, godzina: 10:00 

 


