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Ogłoszenie nr 540529835-N-2020 z dnia 01.12.2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 599287-N-2020 

Data: 25/11/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polski Komitet Normalizacyjny, Krajowy numer identyfikacyjny 10415408000000, ul. ul.

Świętokrzyska  , 00-050  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 567 595, e-mail

robert.warzecha@pkn.pl, faks 225 567 861. 

Adres strony internetowej (url): www.pkn.pl www.bip.pkn.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. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach

przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z

późn. zm.). 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian

wynikających ze zmiany przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego

ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu

świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 3. W przypadku powstałej po

zawarciu umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania umowy

zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian

polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza
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uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach

przewidzianych umową lub przepisami prawa. 4. Zmiany wysokości wynagrodzenia wynikające

z konieczności zmniejszenia lub zwiększenia przez Zamawiającego zakresu prac (np. po

zmniejszeniu lub uzyskaniu w zarząd trwały dodadkowych pomieszczeń) lub ich organizacji

może być dokonana w formie aneksu do umowy z wyłączeniem zmiany ilości i częstotliwości

mycia, prania żaluzji, verticali, dywanów i wykładzin, dla której nie jest konieczny aneks do

umowy - rozliczenie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w

załączniku nr 2 do umowy oraz rzeczywistej ilości m2 wypranych, umytych lub wyczyszczonych

materiałów. 5. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług

– wynagrodzenie Wykonawcy brutto przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie

odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość

zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w

odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie

zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług, 6. Strony

postanawiają, że w przypadku zmian: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

23.11.2020 11/11 wynagrodzeniu za pracę, lub 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 3) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią

do kwoty, o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez

Wykonawcę. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania

Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu

sprzed danej zmiany oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu

zmiany oraz wskaże kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający

niezwłocznie ustosunkuje się do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez

zaakceptowanie wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie

wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia

nastąpi od momentu jej wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów

Wykonawcy nastąpiła przed dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia

będzie uwzględniała także zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany

odpowiednich przepisów prawa, a przed datą dokonania zmiany Umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zmiana umowy dopuszczalna jest w zakresie i na warunkach

przewidzianych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z
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późn. zm.). 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia do umowy zmian

wynikających ze zmiany przepisów prawa, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego

ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany zakresu

świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa. 3. W przypadku powstałej po

zawarciu umowy sytuacji braku środków Zamawiającego na sfinansowanie wykonania umowy

zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian

polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego umowy, co nie wyłącza ani nie ogranicza

uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy w sytuacjach

przewidzianych umową lub przepisami prawa. 4. Zmiany wysokości wynagrodzenia wynikające

z konieczności zmniejszenia lub zwiększenia przez Zamawiającego zakresu prac (np. po

zmniejszeniu lub uzyskaniu w zarząd trwały dodadkowych pomieszczeń) lub ich organizacji

może być dokonana w formie aneksu do umowy z wyłączeniem zmiany ilości i częstotliwości

mycia, prania żaluzji, verticali, dywanów i wykładzin, dla której nie jest konieczny aneks do

umowy - rozliczenie odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych określonych w

załączniku nr 2 do umowy oraz rzeczywistej ilości m2 wypranych, umytych lub wyczyszczonych

materiałów. 5. Strony postanawiają, że w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług

– wynagrodzenie Wykonawcy brutto przewidziane niniejszą umową ulegnie zmianie

odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość

zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w

odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie

zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług, 6. Strony

postanawiają, że w przypadku zmian: 1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym

23.11.2020 11/11 wynagrodzeniu za pracę, lub 2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub 3) 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

Strony wprowadzą zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednią do kwoty, o jaką

wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W celu

wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy, Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu szczegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany

oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany oraz wskaże
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kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się

do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez

Wykonawcę kwoty lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych

elementów kalkulacji. 7. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi od momentu jej

wprowadzenia przez Strony, przy czym jeżeli zmiana kosztów Wykonawcy nastąpiła przed

dokonaniem zmiany Umowy, zmiana wysokości wynagrodzenia będzie uwzględniała także

zmianę wysokości kosztów ponoszonych po dacie zmiany odpowiednich przepisów prawa, a

przed datą dokonania zmiany Umowy. 


