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Ogłoszenie nr 540259501-N-2019 z dnia 29-11-2019 r.
Puck:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 627300-N-2019
Data: 2019-11-25

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29,
84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail
ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1.Dopuszcza się istotną zmianę postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art. 144 prawa oraz w
następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 2.W przypadku, gdy w
okresie obowiązywania niniejszej Umowy nastąpi zmiana: a) stawki podatku od towarów i
usług, b) 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 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), c) zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
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pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 r., poz. 2215), oraz gdy zmiana ta lub
zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie
mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
określone w postanowieniach ust. 2-7 poniżej. 3.Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga
podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4.Wykonawca może
przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów
zmieniających, o których mowa w ust. 1 powyżej, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie.
Wniosek powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia
wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy
zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej Umowie, a w szczególności: a) przyjęte
przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia co
do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z
dokumentami potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o
pracę lub dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń, b) wykazanie
wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę, c) szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 5.W terminie 14 dni od otrzymania wniosku, o którym
w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie poprzez
przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub
kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem). 6.Zamawiający zajmie pisemne stanowisko
wobec wniosku Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Za
dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń
pism Wykonawcy. 7.W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez
Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz
jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy dotyczyć będzie części
przedmiotu Umowy, podlegającego wykonaniu po dniu zawarcia aneksu.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
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Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: POLSKI
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