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Ogłoszenie nr 540061078-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 527449-N-2020 

Data: 27/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp.z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

63030345400000, ul. 28 Czerwca 1956 r.  404, 61-441  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo

Polska, tel. 616 686 984, e-mail zamowienia@wcwi.com.pl, faks 616 686 992. 

Adres strony internetowej (url): www.wcwi.com.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. Zasady wprowadzania zmian w Umowie. Poza zmianami postanowień

Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy

przewidzianych w art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień

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

w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) ograniczenia przez

Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można

było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej

zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy, 2)

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Zamówienia w razie rezygnacji Zamawiającego z
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realizacji części Zamówienia (np. sprzedaży obiektu, w którym świadczone są usługi objęte

Zamówieniem). Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do

wartości niewykonanej części Zamówienia, 3) zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 11

ust. 2 Umowy, w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT), 4) zmiany

podmiotów trzecich (w tym podwykonawców), na zasobach których Wykonawca opierał się

wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci (w

tym podwykonawca) wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na

etapie postępowania o zamówienie publiczne, przez dotychczasowy podmiot trzeci (w tym

podwykonawcę), 5) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu Zamówienia (Umowy) z

przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub powodu okoliczności leżących wyłącznie po

stronie Zamawiającego bez konieczności zmiany Wynagrodzenia, 6) zmiany wynagrodzenia w

następstwie zmiany właściwych przepisów w sprawie a) 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, b) zasad

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) 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. 2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy

Prawo zamówień publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych

teleadresowych osób wskazanych do wykonywania zakresu Umowy lub kontaktów między

Stronami. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zasady wprowadzania zmian w Umowie. Poza zmianami

postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

Wykonawcy przewidzianych w art. 144 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość zmian

postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej,

z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) ograniczenia przez

Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie można

było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej

zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy po uprzednim

ustaleniu zakresu takiej zmiany z Wykonawcą, 2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu
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Zamówienia w razie rezygnacji Zamawiającego z realizacji części Zamówienia (np. sprzedaży

obiektu, w którym świadczone są usługi objęte Zamówieniem). Wynagrodzenie umowne ulegnie

odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanej części Zamówienia po

uprzednim ustaleniu zakresu takiej zmiany z Wykonawcą, 3) zmiany wynagrodzenia brutto,

określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług

(VAT), 4) zmiany podmiotów trzecich (w tym podwykonawców), na zasobach których

Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków w postępowaniu, pod warunkiem, że

nowy podmiot trzeci (w tym podwykonawca) wykaże spełnianie warunków w zakresie nie

mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne, przez dotychczasowy

podmiot trzeci (w tym podwykonawcę), 5) zmiana terminu lub sposobu wykonania przedmiotu

Zamówienia (Umowy) z przyczyn niezależnych od żadnej ze Stron lub powodu okoliczności

leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego bez konieczności zmiany Wynagrodzenia, 6)

zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany właściwych przepisów w sprawie a) 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, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, c) 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. 7) dopuszczalna jest zmiana terminu,

zakresu, sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze

skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby

niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego

Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego:  charakterze od nich niezależnym, 

którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia,  którego nie

można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,  której

nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. Za siłę wyższą uważać się będzie w

szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,

działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie

energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, stany epidemiczne lub epidemie (w tym w

szczególności epidemię wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19). W takim

przypadku termin wykonania przedmiotu zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania

siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. W takim przypadku Zamawiający i wykonawca
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mogą również określić zmieniony sposób osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego

świadczenia wchodzącego w zakres przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków

wystąpienia siły wyższej. 2. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo

zamówień publicznych w szczególności: 1) zmiana danych związanych z obsługą

administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), 2) zmiany danych

teleadresowych osób wskazanych do wykonywania zakresu Umowy lub kontaktów między

Stronami. 


