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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: Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych nieistotnych 
postanowień umowy. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje całość kosztów, wydatków niezbędnych do 
zrealizowania przedmiotu umowy jest niezależne od poziomu inflacji w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 
jej zakończenia i może być zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku VAT zaistniałej po 
podpisaniu umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie 
wynagrodzenia, o którym mowa § 7 dopuszczalna jest w przypadku: a) zmiany prawa powszechnie 
obowiązującego istotnie wpływającej na zasady wykonywania robót budowlanych, b) w przypadku zmiany stawki 
podatku od towarów i usług, warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego 
wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen podatek VAT 
wynagrodzenie ulega odpowiednio zmianie, tak aby dotychczasowe wynagrodzenie netto należne Wykonawcy nie 
uległo zmianie, c) w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę, warunkiem dokonania waloryzacji 
będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i 
szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmiany na wynagrodzenie Wykonawcy - Wykonawca 
przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych pracowników do realizacji umowy dla których ma zastosowanie 
zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni wpływ na 
zaoferowaną cenę jednostkową, d) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, warunkiem 
dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego 
uzasadnienie i szczegółowy opis wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy - 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu wykaz zatrudnionych pracowników do realizacji umowy dla których ma 
zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, które mają bezpośredni 
wpływ na zaoferowaną cenę jednostkową, e) niezależnie od obowiązku załączenia do wniosku szczegółowej 
kalkulacji, o której mowa w ppkt c, d, Wykonawca zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ 
zmian na koszty wykonywania niniejszej umowy, wniosek wraz z załączonymi dokumentami podlegał będzie 
weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmian w wysokości wynagrodzenia 
umownego w przypadku gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach 
niniejszego paragrafu. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych nie 
objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na podstawie art. 
144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie 
po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz 
ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla województwa 
wielkopolskiego według informacji "ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie 
zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru protokół 
konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi 
konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót, to wysokość wynagrodzenia 
(zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, i różnicowym 
powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji "ORGBUD - SERWIS" za ostatni kwartał poprzedzający 
sporządzenie kosztorysu - w przypadku braku ww. cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót 
dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą 



KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Termin wykonania umowy może 
ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 7 ust. 4 projektu 
umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas 
niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie jeżeli 
wystąpiła konieczność pozyskania dodatkowych decyzji i pozwoleń, które nie były wcześniej wymagane, a będą 
miały wpływ na termin wykonania robót. 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie określonych niżej oraz innych 
nieistotnych postanowień umowy. Wynagrodzenie określone w umowie obejmuje całość kosztów, wydatków 
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy jest niezależne od poziomu inflacji w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia jej zakończenia i może być zmienione o kwotę wynikającą z ewentualnej zmiany stawki podatku 
VAT zaistniałej po podpisaniu umowy. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa § 7 dopuszczalna jest w przypadku: a) zmiany prawa 
powszechnie obowiązującego istotnie wpływającej na zasady wykonywania robót budowlanych, b) w przypadku 
zmiany stawki podatku od towarów i usług, warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do 
Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia 
nowych cen podatek VAT wynagrodzenie ulega odpowiednio zmianie, tak aby dotychczasowe wynagrodzenie 
netto należne Wykonawcy nie uległo zmianie, c) terminu wykonania zamówienia jeżeli wystąpiła konieczność 
pozyskania dodatkowych decyzji i pozwoleń, które nie były wcześniej wymagane, a będą miały wpływ na 
wstrzymanie prac budowlanych. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania zamówień 
dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym których wartość nie przekroczy 50% ceny umownej to 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone na 
podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty 
ustalone zostanie po negocjacjach z Wykonawcą przyjmując jako podstawę do wyceny: a) narzuty, stawka 
roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe materiałów i koszty pracy sprzętu, nie mogą być wyższe niż średnie dla 
województwa wielkopolskiego według informacji "ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zamówienia. Na 
wykonanie zamówień dodatkowych będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru 
protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą KNR, a w 
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi 
konieczność wykonania robót dodatkowych lub zaniechanie umówionych robót, to wysokość wynagrodzenia 
(zwiększenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, i różnicowym 
powykonawczym przyjmując do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny 
materiałów i sprzętu zostaną przyjęte według informacji "ORGBUD - SERWIS" za ostatni kwartał poprzedzający 
sporządzenie kosztorysu - w przypadku braku ww. cen w kosztorysie ofertowym. Na wykonanie robót 
dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót będzie każdorazowo sporządzany przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru protokół konieczności akceptowany przez Zamawiającego. Podstawą do sporządzenia kosztorysu będą 
KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena indywidualna. Termin wykonania umowy może 
ulec zmianie w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania należytej staranności. Termin wykonania umowy może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych o których mowa w § 7 ust. 4 projektu 
umowy, określonych odrębną umową, warunkujących prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, o czas 
niezbędny do wykonania zamówień dodatkowych. 
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