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Adres strony internetowej (url): www.grodkow.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: pkt 7) zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez

ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT;

W ogłoszeniu powinno być: pkt 7) Zmianie wynagrodzenia Wykonawcy w następujących

przypadkach: a) zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej

należnego podatku VAT; Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznej

waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku

obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego. Kwota netto nie może ulec zmianie.

Wykonawca każdorazowo uwzględni aktualną stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień

wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego), b) zmiany wysokości minimalnego
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wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d)

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

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W ustępie 1 po pkt 7) Zmian umowy dodaje się

kolejne punkty od nr 8) do 13) o następującej treści: 8) W razie zaistnienia okoliczności

określonych w pkt 7 lit. b), c) i d) Wykonawca, który występuje o zmianę wynagrodzenia,

zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wraz z pisemnym wnioskiem o zmianę

wynagrodzenia, szczegółowego wyliczenia wzrostu kosztów mających wpływ na koszty

wykonania zamówienia z uwzględnieniem odpowiednio czynników określonych w pkt 7 lit.

b), c) lub d) z podziałem na osoby prowadzące działalność gospodarczą, osoby zatrudnione na

podstawie umowy o pracę, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. 9)

Wykonawca winien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni

wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na

wysokość wynagrodzenia. 10) Wykonawca złoży powyższy wniosek, z co najmniej 30-

dniowym wyprzedzeniem wobec postulowanej daty obowiązywania nowego wynagrodzenia.

11) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do uzupełnienia lub

uszczegółowienia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 8), w

terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania. 12) Zamawiający występuje z żądaniem, o

którym mowa w pkt 11), w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy. 13)

Jeżeli Zamawiający zakwestionuje prawidłowość wyliczeń lub zasadność wniosku

Wykonawcy, a Wykonawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania stanowiska Zamawiającego

nie zgodzi się ze stanowiskiem Zamawiającego, to strony są zobowiązane do podjęcia

negocjacji.
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