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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności. 2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą PZP i zgłoszona przez 

Stronę nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych przed jej planowanym 

wprowadzeniem. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 4. 

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, w przypadku gdy: 1) nastąpiła 

zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres 

realizacji przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile 

zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy; 3) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 

§ 4 Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu 
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Umowy określonego w pkt. 1) - 2). 4) w przypadku gdy nastąpi zmiana: a) stawki podatku od 

towarów i usług, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 5) w 

przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 14. 5. W wypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 4 pkt. 4) lit. a, wynegocjowana wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na 

podstawie nowych przepisów. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt. 4) lit. b, 

wynegocjowane wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość nie większą niż 

udowodniony wzrost całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany dodatkowo 

ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto 

wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy na rzecz Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 2. Zmiana Umowy musi być zgodna z ustawą PZP i zgłoszona przez 

Stronę nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych przed jej planowanym 

wprowadzeniem. 3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem ust. 2 podlega unieważnieniu. 4. 

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian do Umowy, w przypadku gdy: 1) nastąpiła 

zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego, która ma wpływ na termin lub zakres 

realizacji przedmiotu Umowy; 2) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania Umowy, o ile 

zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy; 3) niezbędne jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w 

§ 4 Umowy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w przypadku zmiany zakresu przedmiotu 

Umowy określonego w pkt. 1) - 2). 4) w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od 

towarów i usług; 5) w przypadku wystąpienia Siły Wyższej, o której mowa w § 14. 
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