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Ogłoszenie nr 540139327-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567396-N-2019
Data: 01/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Krajowy numer
identyfikacyjny 87029873800000, ul. ul. Rydygiera 15/17, 86-300 Grudziądz, woj. kujawskopomorskie, państwo Polska, tel. 56 6413400, e-mail sekretariat.dyrekcja@bieganski.org, faks 56
4621334.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.bieganski.org

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5) ZMIANA UMOWY
W ogłoszeniu jest: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany treści umowy. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w
zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający,
zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość
zmiany – z zastrzeżeniem formy przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym
zakresie: a) obniżenia cen jednostkowych towaru, o których mowa w formularzu cenowym
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stanowiącym załącznik do niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) zastąpienia towaru dotychczas
dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym posiadającym co
najmniej takie same parametry, jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty
Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas dostarczanego
towaru oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, iż cena
wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu; c) zmiany numeru katalogowego lub nazwy
tego samego dostarczanego towaru. 4. Strony dopuszczają możliwość wydłużenia terminu
obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1. 1. SIWZ w przypadku
niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w pierwotnie określonym
terminie. Klauzule Waloryzacyjne. 1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §
………………… Umowy w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki
podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany 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) w przypadku zmian zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) 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 określone w pkt. 1), 2), 3) i 4)
będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia
okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 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 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. 3. W
sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 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
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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. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności
wskazanych w ust. 1 pkt. 3 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. 1 pkt. 3 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. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad 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 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. 1
pkt. 4 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. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu. 6. Zmiana
Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i
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4) 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, oraz wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych jeszcze nie wykonano. 7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w §
………….. Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
Umowy przez Zamawiającego. 8. Nie można dokonywać zmian wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania
umowy – nie dotyczy pkt. 10. 1 poz. 1)
W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian: Zmiany treści umowy. 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają
zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiany
umowy są dopuszczalne bez ograniczeń w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmiany – z zastrzeżeniem formy
przewidzianej w ust. 1 – postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: a) obniżenia
cen jednostkowych towaru, o których mowa w formularzu cenowym stanowiącym
załącznik do niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; b) zastąpienia towaru dotychczas
dostarczanego w ramach realizacji niniejszej umowy, towarem nowym posiadającym co
najmniej takie same parametry, jakie posiadał towar będący podstawą wyboru oferty
Wykonawcy, w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji dotychczas
dostarczanego towaru oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, iż
cena wprowadzonego towaru nie ulegnie zwiększeniu; c) zmiany numeru katalogowego
lub nazwy tego samego dostarczanego towaru. 4. Strony dopuszczają możliwość
wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w pkt. XVI. 1. 1. SIWZ w
przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego zakontraktowanych ilości w
pierwotnie określonym terminie. Klauzule Waloryzacyjne. 1. Stosownie do treści art. 142
ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia
określonego w § ………………… Umowy w następujących przypadkach: 1) w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 2) w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
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godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) w przypadku zmian zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) 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 określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawcę. 2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust.
1 pkt. 1 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 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. 3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2
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 albo minimalnej stawki godzinowej. 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 lub minimalnej stawki godzinowej 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. 4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w
ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć
Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności
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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. 1
pkt. 3 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. 1 pkt. 3
niniejszego paragrafu. 5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1
pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu
pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad 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 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. 1
pkt. 4 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. 1 pkt. 4
niniejszego paragrafu. 6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z
przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie
płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat,
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki
godzinowej i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, oraz wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano. 7. Obowiązek
wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § ………….. Umowy należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiającego. 8. Nie można dokonywać zmian wysokości wynagrodzenia
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należnego wykonawcy w pierwszych 12 miesiącach obowiązywania umowy – nie
dotyczy pkt. 10. 1 poz. 1)
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