
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 68117-2016 z dnia 2016-06-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia 

obiektu Urzędu Statystycznego w Łodzi mieszczącego się w Łodzi przy ul. Suwalskiej 29. 2. Dodatkowe 

wymagania związane z realizacją... 

Termin składania ofert: 2016-06-13  

 

Numer ogłoszenia: 80611 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 68117 - 2016 data 03.06.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6839266, fax. 0-

42 6845488. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian: 1. Strony dopuszczają możliwość odpowiedniej zmiany umowy, w formie pisemnego 

aneksu, dotyczącej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 1) 

stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

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

wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Podpisanie 

aneksu, o którym mowa w ust.1, nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 30 dni od 

daty jego doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem uzgodnienia jego treści przez Strony w 

tym terminie.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie 

warunków zmian: 1.Strony dopuszczają możliwość odpowiedniej zmiany umowy, w formie 

pisemnego aneksu, dotyczącej wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
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zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

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

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotowego 

zamówienia przez Wykonawcę. 2. Przed podpisaniem powyższego aneksu Zamawiający jest 

uprawniony do żądania od Wykonawcy złożenia mu wszystkich dokumentów niezbędnych do 

wyliczenia wysokości odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z danego tytułu, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 1) - 3). 3. W przypadku zmiany, opisanej w ust. 1 pkt 1), wysokość brutto 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie wyliczona z uwzględnieniem nowej stawki 

podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów prawa. 4. W przypadku 

zmiany, opisanej w ust. 1 pkt 2), wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie 

podwyższona o wartość, o jaką wzrosną koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, 

ponoszone przez Wykonawcę tylko i wyłącznie przy realizacji tego zamówienia i wynikające z 

łącznej wysokości podwyższenia wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zatrudnionych przez 

Wykonawcę do wykonania niniejszej Umowy. 5. W przypadku zmiany, opisanej w ust. 1 pkt 3), 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie podwyższona o wartość, o jaką 

wzrosną koszty wykonania przedmiotowego zamówienia, ponoszone przez Wykonawcę tylko i 

wyłącznie przy realizacji tego zamówienia i wynikające z obowiązku prawnego odprowadzenia 

przez Wykonawcę jako płatnika dodatkowych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

od wynagrodzeń osób bezpośrednio zatrudnionych przez Wykonawcę do wykonania niniejszej 

Umowy. 6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 4 i 5, Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia Zamawiającemu pisemnego i umotywowanego wniosku o zmianę należnego 

wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy, do którego zostaną załączone wszystkie dokumenty 

niezbędne do wyliczenia wysokości odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z danego 

tytułu. 7. Wejście w życie aneksu, opisanego w ust. 1, nastąpi pod warunkiem należytej realizacji 

przez Wykonawcę ust. 2 i 6, z tym, że nie wcześniej, niż w dniu wejścia w życie przepisów prawa 

wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 3).. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 13.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Łodzi ul. Suwalska 29, 93-176 

Łódź pok. 107 Sekretariat (I piętro).. 



 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 15.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Statystyczny w Łodzi ul. 

Suwalska 29, 93-176 Łódź pok. 107 Sekretariat (I piętro).. 

 

 


