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Ogłoszenie nr 540090212-N-2020 z dnia 26-05-2020 r.
Dęblin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541854-N-2020
Data: 21/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Dęblin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101941900000, ul. ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj.
lubelskie, państwo Polska, tel. 081 883-00-01, e-mail poczta@um.deblin.pl, faks 081 880-19-11.
Adres strony internetowej (url): www.deblin.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: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień umowy w przypadku: a) Urzędowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie umowne ulega
odpowiedniej zmianie, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. b) Zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. c) Istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. d) Zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 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 wysokość minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
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należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo 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 albo minimalnej stawki godzinowej.
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 albo minimalnej stawki godzinowej. e) Zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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 omawianych zasad na kalkulację
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad. f) 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 (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 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.
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 wyżej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek
może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku ze zmianą powyższych zasad. g) Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn
określonych powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany
odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej
stawki godzinowej, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie wykonano. h) Wystąpienia siły
wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy. 2) Zamawiający dopuszcza dokonanie
zmiany terminów realizacji zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminów nie wynika z przyczyn
zależnych od Wykonawcy. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
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Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej
zgody. 3. Każda ze Stron może zaproponować drugiej stronie zmianę umowy przez złożenie pisemnej
propozycji zmian, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. oraz dodatkowo
spełnienia następujących przesłanek: 1) W przypadkach każdej ze zmian, o których mowa w pkt 1. w
oparciu o przesłanki wymienione w pkt 1. ppkt 1) i 2) – jeżeli wprowadzenie proponowanych zmian
jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 2) W przypadkach wniosku o zmianę
wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy dodatkowo poza przesłanką wskazaną w pkt 3.
ppkt 1) także, jeżeli wystąpienie przesłanek z pkt 1. ppkt 1) ma wpływ na koszty wykonania umowy
przez Wykonawcę. 4. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą
wymogi określone w pkt 1. wraz z tą propozycją przedłoży: 1) Opis proponowanych zmian. 2)
Szacunki dotyczące wpływu zmian na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę i na
wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy, wraz z uzasadnieniem. 3) Uzasadnienie
propozycji z wykazaniem zaistnienia przesłanek dokonania zmiany, a na żądanie drugiej Strony
również dowody zaistnienia przesłanek oraz uzasadniających propozycje zmian umowy. 5. Zmiany
postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do
umowy pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje
możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach: 1) Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień umowy w przypadku: a) Urzędowej zmiany podatku VAT,
wynagrodzenie umowne ulega odpowiedniej zmianie, wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian. b)
Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia. c) Istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. d) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 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 wysokość
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 albo 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 albo minimalnej stawki godzinowej.
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia
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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 albo minimalnej stawki
godzinowej. e) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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 omawianych zasad na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w
związku ze zmianą zasad. f) 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 (Dz.U. 2018 poz. 2215 ze zm.) - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 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. 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 wyżej na kalkulację wynagrodzenia.
Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą powyższych zasad. g) Zmiana umowy w zakresie zmiany
wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej obejmować będzie wyłącznie płatności za prace,
których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę albo minimalnej stawki godzinowej, składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych jeszcze nie
wykonano. h) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiające wykonywanie przedmiotu umowy. i)
zmiany wysokości stawek zagospodarowania odpadów komunalnych w Instalacji Komunalnej do
której będą dostarczane odpady komunalne – Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia cen jednostkowych o których mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy, a wpływem zmiany wysokości stawek zagospodarowania w Instalacji Komunalnej
na ceny jednostkowe, wraz ze wskazaniem daty od której nastąpi zmiana wysokości stawek
zagospodarowania odpadów w Instalacji Komunalnej. 2) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmiany
terminów realizacji zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminów nie wynika z przyczyn
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zależnych od Wykonawcy. 2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody. 3. Każda ze Stron może zaproponować drugiej stronie zmianę umowy przez złożenie
pisemnej propozycji zmian, w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1. oraz
dodatkowo spełnienia następujących przesłanek: 1) W przypadkach każdej ze zmian, o których
mowa w pkt 1. w oparciu o przesłanki wymienione w pkt 1. ppkt 1) i 2) – jeżeli wprowadzenie
proponowanych zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 2) W
przypadkach wniosku o zmianę wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy
dodatkowo poza przesłanką wskazaną w pkt 3. ppkt 1) także, jeżeli wystąpienie przesłanek z pkt
1. ppkt 1) ma wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 4. Każda ze Stron
przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w pkt 1. wraz z tą
propozycją przedłoży: 1) Opis proponowanych zmian. 2) Szacunki dotyczące wpływu zmian na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę i na wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu
umowy, wraz z uzasadnieniem. 3) Uzasadnienie propozycji z wykazaniem zaistnienia przesłanek
dokonania zmiany, a na żądanie drugiej Strony również dowody zaistnienia przesłanek oraz
uzasadniających propozycje zmian umowy. 5. Zmiany postanowień zawartej umowy będą
dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem
nieważności.
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