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Ogłoszenie nr 500244975-N-2018 z dnia 11-10-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 630413-N-2018
Data: 04-10-2018

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krajowy numer identyfikacyjny 140533156, ul.
Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, teł. +48225292738, e-mail
przetargimnisw.goy.pł, faks +48225292780.
Adres strony internetowej (un): http://www.nauka.goy.pl/
Adres profilu nabywcy: http ://www.bip.nauka.goy.pł/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuiesieprzepisy- ustawy-pzp/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.!) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5)
W ogloszeniu jest: 1. Niezależnie od * 3 ust. 4-6 umowy, Strony mogą dokonać zmiany
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania należnego Wykonawcy, o którym mowa w * 3
ust. I umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i ush.ig; 2) zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 11, jeżeli zmiany te będą
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miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.
1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z
terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku
od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w
przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować
wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub
dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 6. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może
wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokoś ci kosztów wykonania umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. W przypadku zmian,
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o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 1) pisemne
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i
po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający, przekaże Wykonawcy
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o nie zatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem. 10. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu
wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 9 oraz 11 stosuje się
odpowiednio. 11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. W przypadku zmian, o których mowa w * 3 ust. 4 umowy, wynagrodzenie, o którym mowa
w § 3 ust. 1 umowy, ulegnie zmniejszeniu lub zwiększeniu, w formie pisemnego aneksu, o
wartość dokonywanych zmian, z zastrzeżeniem, że na skutek zmiany, o której mowa w § 3 ust. 4,
wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, nie może przewyższać kwoty określonej w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 15. W razie zaistnienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może
zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Strony mogą dokonać zmiany maksymalnej wartości nominalnej
zobowiązania należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w formie pisemnego
aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany
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wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 2) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 9, jeżeli
zmiany te będą mial)" wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 2. Zmiana
wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt I lub
2, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca
wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim
wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 4. W przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę
odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie
do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy. 5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może
wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 6. W przypadku zmian,
o których mowa w ust. 1 pkt I lub pkt 2, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on
zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 1) pisemne
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zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. I pkt 1, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i
po zmianie) pracowników, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2. 7. W terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5, Zamawiający, przekaże Wykonawcy
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem. 8. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu
wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 5. W takim przypadku przepisy ust. 6 - 7 oraz 9 stosuje się
odpowiednio. 9. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
10. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
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