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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Krajowy numer identyfikacyjny 23500970000, ul. ul.

Limanowskiego  9, 11200   Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-89 762-

28-71, e-mail soswbartoszyce@poczta.onet.pl, faks 0-89 762-28-71. 

Adres strony internetowej (url): www.soswbartoszyce.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: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do

treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona siły wyższej –

uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 2)

zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkujące uprawnieniem

Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 3) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji

umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień

umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy

nie zostanie zwiększone. 2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest



złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. 

W ogłoszeniu powinno być: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień

umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego

znamiona siły wyższej – uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej

prawidłowej realizacji, 2) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy –

skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 3) wystąpienia

(ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie

uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego; w

powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone, 4) zmiany stawki

podatku od towarów i usług – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia

Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez

Wykonawcę, 5) 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 – uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 6) zmiany zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – uprawniające Strony do zmiany wysokości

wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę. 2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w pkt 1, jest

złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. 

 


