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wg rozdzielnika 

 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-39/14 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa preparatów do żywienia" 

 

 

MODYFIKACJA SIWZ 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z 

późn. zm.), modyfikuje SIWZ w zakresie załącznika nr 2 (projekt umowy), w którym paragraf 12 otrzymuje 

nowe brzmienie: 

 

1.  Strony przewidują możliwość zmiany postanowień umowy na następujących warunkach: 

1) w przypadku zaprzestania produkcji lub wstrzymania w obrocie i stosowaniu odpowiedniego towaru 

objętego przedmiotem umowy - zastąpienie tego towaru przez Wykonawcę innym o identycznych 

właściwościach i cenie nie wyższej niż o 5% w stosunku do ceny zastępowanego, 

2) w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta - zmianę cen jednostkowych 

produktów objętych umową z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, 

3) w przypadku zmiany osób upoważnionych, o których mowa w §11, 

4) w przypadku zmian cen urzędowych, wprowadzonych rozporządzeniem odpowiedniego Ministra, zmiany 

cen następują automatycznie stosownie do tych zmian, 

5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

6) w przypadku 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, Zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy określonej w niniejszej umowie jeden raz w roku, w oparciu o wskaźnik wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia wynikający z obowiązujących przepisów prawa, 

7) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. W przypadku, gdy strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmian cen towarów, o których mowa w ust. 

1 pkt. 1) i 2), zakres umowy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. 

3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 1 pkt. 5), 6) i 7) Strona umowy, która powołuje się na zaistniałą 

zmianę zobowiązana jest wykazać drugiej Stronie, że: 

1) zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz  

2) o jaką dokładnie wartość zmienią się koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 5), 6) i 7)  obowiązywać będą od pierwszego dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym weszła w życie ta zmiana, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę zamiaru dokonania zmian umowy w związku ze zmianą przedmiotowych przepisów. Zmiany te 

zostaną dokonane, jeżeli będę one miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar 

udowodnienia tego faktu oraz wykazania zmienionej wartości wynagrodzenia leży wyłącznie po stronie 

Wykonawcy 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-2 następują w formie pisemnych aneksów. 

 

 

Modyfikacja treści SIWZ wprowadzona niniejszym pismem stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca 

dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 

 

 

Otrzymują: 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 
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