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Ogłoszenie nr 540117149-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Gdańsk:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 558470-N-2019 

Data: 07/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16200000000000, ul. Narutowicza  11/12,

80-233  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 472 400, e-mail dzp@pg.gda.pl, faks

583 472 913. 

Adres strony internetowej (url): www.pg.edu.pl 

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: Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron. Wszystkie

zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane przez upoważnionych

przedstawicieli obu stron. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,

dotyczących: Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach określonych w

art. 144 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania następujących zmian w

umowie: a) przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy w terminie wskazanym w

§ 6 umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto łącznie z zamówieniem objętym

prawem opcji. b) zmiany cen w trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany

obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek



11.06.2019

2/3

podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot umowy; c) zmiany osób

reprezentujących strony w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj. choroba,

wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne); d) zmiany danych teleadresowych

zapisanych w umowie. 

W ogłoszeniu powinno być: Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne, tylko na warunkach

określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania

następujących zmian w Umowie: 1) zmiany terminu realizacji - termin realizacji przedmiotu

umowy ustalony w Umowie może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy w terminie wskazanym w

§ 2 nin. Umowy nie zostanie wykorzystana wartość umowy brutto łącznie z zamówieniem

objętym prawem opcji, określona w § 1 ust. 5 nin. Umowy (wynagrodzenie brutto); w takim

przypadku strony mogą przedłużyć termin realizacji Umowy, 2) zmiany wysokości

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i

usług (VAT) – wysokość wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 nin. Umowy może ulec

zmianie w przypadku obniżenia lub podwyższenia stawki podatku VAT na skutek zmiany

obowiązujących przepisów; b) zmiany 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; c) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany

wysokości wynagrodzenia tylko w przypadku, jeżeli zmiany o których mowa w ust. 5 pkt 2 ppkt

a, b, c nin. paragrafu, będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu,

na wysokości wynagrodzenia, należy do Wykonawcy. W tym celu Wykonawca powinien złożyć

do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę wysokości wynagrodzenia. Wniosek powinien

zawierać dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie ww.

przepisów oraz obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca

poniesie w związku ze zmianami, o których mowa w ust. 5 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu. Do

wniosku należy dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te

mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności zestawienia kosztów przed i po

zmianie przepisów. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z przyczyn, o

których mowa w ust. 5 pkt 2 ppkt a, b, c nin. paragrafu, może obejmować wyłącznie zakres

przedmiotu Umowy pozostający do realizacji po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających

odpowiednio stawkę podatku od towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za
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pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej lub zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 3) zmiany osób reprezentujących strony w przypadku

wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane

zmiany organizacyjne); 4) zmiany danych teleadresowych zapisanych w Umowie. Wszelkie

zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgody

drugiej strony oraz zachowania formy pisemnej. 

 


