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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 dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w przypadku gdy

konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; 2) w przypadku

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu zmiany stawki podatku od towarów i

usług lub zmiany 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 lub

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiany

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/06461f7e-f747-428d-a183-be2e...

1 z 3 05.01.2021, 15:06



te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia; 3) w przypadku zmiany przepisów

regulujących opodatkowanie paliwa gazowego podatkiem akcyzowym - Zamawiający

dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie cen jednostkowych netto; 4) w przypadku zmiany

przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie

i dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy; 5) w przypadku

zatwierdzenia nowej Taryfy OSD przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca

na dzień zawarcia umowy; 6) zwiększenie liczby punktów poboru np. w sytuacji zmian

administracyjnych skutkujących uzyskaniem nowego obiektu; 7) w innych sytuacjach, których

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian

nieistotnych, tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach

pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów

niż ci, którzy brali udział w postępowaniu lub umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która

pierwotnie została wybrana.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian zawartej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w

przypadku, gdy konieczność dokonania takich zmian wynika z okoliczności, których nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla

Zamawiającego; 2) w przypadku zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu

zmiany stawki podatku od towarów i usług lub zmiany 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 lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, w przypadku gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia; 3) w przypadku zmiany przepisów regulujących opodatkowanie paliwa

gazowego podatkiem akcyzowym - Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie

cen jednostkowych netto określonych w załączniku 3 do umowy; 4) w przypadku zmiany

przepisów prawa energetycznego lub innych przepisów obowiązujących w sprzedaży, obrocie

i dystrybucji paliwem gazowym, mających zastosowanie do umowy; 5) w przypadku

zatwierdzenia nowej Taryfy OSD przez Urząd Regulacji Energetyki, innej niż obowiązująca

na dzień zawarcia umowy; 6) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia liczby punktów

poboru, które może nastąpić na przykład w przypadkach: przekazania, sprzedaży, wynajmu

obiektu innemu właścicielowi, zamknięcia lub likwidacji obiektu lub w sytuacji zmian

administracyjnych skutkujących uzyskaniem nowego obiektu; 7) w przypadku konieczności
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zmiany grupy taryfowej wskazanej w Załączniku Nr 2 i 3 do umowy, zakwestionowanej

przez OSD w momencie zgłaszania umowy do realizacji, na aktualnie obowiązującą u

OSD; 8) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia

niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszących się do

warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania

zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych oferentów niż ci, którzy brali udział w

postępowaniu lub umożliwiłyby wybór innej oferty niż ta, która pierwotnie została

wybrana. 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 6) są możliwe, jeśli ich łączna wartość

jest mniejsza od 10% wartości umowy.
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