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Ogłoszenie nr 500295426-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 656790-N-2018
Data: 04/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ, Krajowy numer identyfikacyjny 000297520, ul. ul. Mikołaja
Kopernika 43, 00-328 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 83 05 400, e-mail
dyrekcja@wsdz.pl, faks 22 83 05 399.
Adres strony internetowej (url): www.wsdz.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: ZMIANA UMOWY: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1.Strony
przewidują możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy odnośnie zmian, które zostały przez
Zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu/specyfikacji istotnych warunków
zamówienia tj. odnośnie: 1)zmniejszenie zakresu rzeczowego zamówienia poprzez rezygnację z
części zamówienia, z przyczyn, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy lub
uzasadnionych potrzebami Zamawiającego; 2)zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, w
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przypadku zapotrzebowania na większą ilość posiłków, spowodowaną działalnością
Zamawiającego przy nieprzekroczeniu wartości umowy; 3)zmiany sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności: rodzajów i ilości diet, ilości wydawanych posiłków,
uzasadnioną potrzebami Zamawiającego; 4)wydłużenia terminu realizacji umowy, o którym
mowa w § 3 z zastrzeżeniem nie wyczerpania wartości umowy, o której mowa § 2 ust. 1;
5)zmiana terminu realizacji zamówienia, wynikająca z okoliczności, których nie dało się
przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiana jest uzasadniona potrzebami
Zamawiającego; 2.Możliwa jest także zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności, o
których mowa w treści art. 144 ust. 1 Ustawy PZP. 3.Jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie
Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 4.Dopuszcza
się możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: a)stawki
podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847), c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5.Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian, jeżeli
zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 6.W sytuacji wystąpienia
okoliczności wskazanych w § 11 ust. 4 pkt (a) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę
umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy. 7.W sytuacji wystąpienia okoliczności
wskazanych w § 11 ust. 4 pkt (b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o
zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu
w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia
umownego a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
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które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej. Nie będą akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń
pracowników wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 8.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych
w § 11 ust. 4 pkt (c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie
publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie
zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia
wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt
(c), na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe
koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą
zasad, o których mowa w ust. § 11 ust. 5 pkt (c). 9. Zamawiający po zaakceptowaniu
wniosków, o których mowa w § 11 ust. 5, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy.
10.Zamiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 9.
11.Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w § 11 ust. 4, na koszty
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany
umowy przez Zamawiającego. 12.Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny usługi po 12
miesiącach od daty rozpoczęcia realizacji umowy, jednak nie częściej niż jeden raz na 12
miesięcy, maksymalnie do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
podawanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni. 13.Warunkiem dokonania
zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę
zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian,
jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY: Przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian: 1.Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
odnośnie zmian, które zostały przez Zamawiającego przewidziane w ogłoszeniu o
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zamówieniu/specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. odnośnie: 1)zmniejszenie
zakresu rzeczowego zamówienia poprzez rezygnację z części zamówienia, z przyczyn,
których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy lub uzasadnionych
potrzebami Zamawiającego; 2)zwiększenia zakresu rzeczowego zamówienia, w
przypadku zapotrzebowania na większą ilość posiłków, spowodowaną działalnością
Zamawiającego przy nieprzekroczeniu wartości umowy; 3)zmiany sposobu realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności: rodzajów i ilości diet, ilości wydawanych
posiłków, uzasadnioną potrzebami Zamawiającego; 4)wydłużenia terminu realizacji
umowy, o którym mowa w § 3 z zastrzeżeniem nie wyczerpania wartości umowy, o
której mowa § 2 ust. 1; 5)zmiana terminu realizacji zamówienia, wynikająca z
okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiana
jest uzasadniona potrzebami Zamawiającego; 2.Możliwa jest także zmiana postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w treści art. 144 ust. 1 Ustawy PZP.
3.Jakakolwiek zmiana lub uzupełnienie Umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu pod rygorem nieważności. 4.Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany: 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, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne. - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
Wykonawcę. 5.Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie wniosku przez stronę
inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie
kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 6.W
sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 ust. 4 pkt (a) Wykonawca składa
pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
wykonawcy po zmianie umowy. 7.W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w §
11 ust. 4 pkt (b) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie
publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie
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przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności
wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za pracę na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować
jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo
ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające z podwyższenia wynagrodzeń pracowników
wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę. 8.W sytuacji wystąpienia okoliczności
wskazanych w § 11 ust. 4 pkt (c) Wykonawca składa pisemny wniosek o zmianę
umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur
wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie
umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego, a wpływem
zmiany zasad, o których mowa w § 11 ust. 5 pkt (c), na kalkulację ceny ofertowej.
Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia,
które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa
w ust. § 11 ust. 5 pkt (c). 9.Zamawiający po zaakceptowaniu wniosków, o których
mowa w § 11 ust. 5, wyznacza datę podpisania aneksu do umowy. 10.Zamiana umowy
skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie
zawarcia aneksu do umowy, o którym mowa w ust. 9. 11.Obowiązek wykazania
wpływu zmian, o których mowa w § 11 ust. 4, na koszty wykonania zamówienia
należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy przez
Zamawiającego. 12.Zamawiający dopuszcza waloryzację ceny usługi po 12 miesiącach
od daty rozpoczęcia realizacji umowy, jednak nie częściej niż jeden raz na 12 miesięcy,
maksymalnie do wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych
podawanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok poprzedni. 13.Warunkiem
dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę
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inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian, uzasadnienie zmian,
obliczenie kosztów zmian, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy.
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