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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 zmiany postanowień Umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 1) w zakresie zmiany terminu realizacji 

Przedmiotu Umowy: a) jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy (np. Siła wyższa), w szczególności: 

udokumentowanych w Dzienniku Budowy i uniemożliwiających kontynuowanie robót 

zgodnie ze sztuką budowlaną, działań sił natury, które zostały uznane za stan klęski 

żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić 

zabezpieczenia, a także opóźnień w uzyskaniu decyzji z właściwych organów nie 

wynikających z błędów lub zaniedbań Wykonawcy; b) w przypadku wystąpienia opóźnienia 

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

państwowej, nie będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; c) w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; d) jeśli konieczność taka nastąpiła na skutek okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego; e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, 

ekspertyz, analiz itp.; f) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, 

zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac nie jest następstwem okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; g) w wyniku konieczności wprowadzenia 

zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w 

sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją – zmiana powyższa nie obejmuje 

sytuacji gdy zmiana projektu podyktowana jest koniecznością zmiany projektu ze względu na 

zaproponowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych 

w projekcie; h) gdy zaistnieje konieczność wykonania robót wynikających z zaleceń organów 

uprawnionych np. Nadzoru budowlanego; i) opóźnienia terminu przekazania terenu budowy 

przez Zamawiającego, 2) w zakresie zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej 

realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu 

zamówienia powierzonego podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą 

posiadać właściwości niezbędne do realizacji Umowy (dotyczy przypadku, w którym 

Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom); 3) w zakresie 



zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 6 ust. 2 (podwykonawców, na 

zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy 

Pzp), z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 18; 4) zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli 

zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli 

zmiana stawki VAT powodować będzie zwiększenie kosztów realizacji Umowy po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o 

wysokość różnicy między obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a 

stawką podatku VAT wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług. 2. 

Warunkiem wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 podpunkty f, g jest 

sporządzenie podpisanego przez Strony i Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu 

konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

(odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół 

konieczności będzie załącznikiem do aneksu. W protokole konieczności określony zostanie 

także charakter dokonanej zmiany (zmiana istotna/zmiana nieistotna). 3. Zmiany umowy 

mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 

ust. 1 pkt 2-6 Ustawy Pzp. 4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 5. Postanowienie 

umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1- 1b, 1d i 1e Ustawy Pzp podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia 

umowne w pierwotnym brzmieniu. 6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania (uzupełnienia) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez cały okres trwania umowy. 7. W przypadku zmiany terminu 

wykonania umowy zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji 7. Nie 

stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp: 1) zmiana danych 

teleadresowych stron, 2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje zmiany postanowień Umowy w 

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

następujących przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 1) w zakresie zmiany 

terminu realizacji Przedmiotu Umowy: a) jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy (np. Siła 

wyższa), w szczególności: udokumentowanych w Dzienniku Budowy i uniemożliwiających 

kontynuowanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, działań sił natury, które zostały uznane za 

stan klęski żywiołowej, przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić 

zabezpieczenia, a także opóźnień w uzyskaniu decyzji z właściwych organów nie 

wynikających z błędów lub zaniedbań Wykonawcy; b) w przypadku wystąpienia opóźnienia 

w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji 

państwowej, nie będących następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność; c) w przypadku wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność; d) jeśli konieczność taka nastąpiła na skutek okoliczności leżących 

po stronie Zamawiającego; e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań, 

ekspertyz, analiz itp.; f) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, 

zamówień dodatkowych, jeśli konieczność wykonania prac nie jest następstwem okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca; g) w wyniku konieczności wprowadzenia 

zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbędny do zakończenia realizacji Umowy w 

sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją – zmiana powyższa nie obejmuje 



sytuacji gdy zmiana projektu podyktowana jest koniecznością zmiany projektu ze względu na 

zaproponowanie przez Wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych do wymienionych 

w projekcie; h) gdy zaistnieje konieczność wykonania robót wynikających z zaleceń organów 

uprawnionych np. Nadzoru budowlanego; i) opóźnienia terminu przekazania terenu budowy 

przez Zamawiającego, 2) w zakresie zmiany sposobu realizacji Umowy z samodzielnej 

realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców lub zmiany zakresu 

zamówienia powierzonego podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą 

posiadać właściwości niezbędne do realizacji Umowy (dotyczy przypadku, w którym 

Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom); 3) w zakresie 

zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem 

postanowień § 6 ust. 18; 4) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ 

na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT powodować 

będzie zwiększenie kosztów realizacji Umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia umownego o wysokość różnicy między 

obowiązującą stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawką podatku VAT 

wprowadzoną znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług. 4a) zmiana wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), jeżeli zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę, 4b) zmiana 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonywania Umowy przez Wykonawcę; Zmiany wskazane w podpunkcie 4a) i 4b) nie 

obejmują zmian, które będą znane (o których informacja zostanie opublikowana w Dzienniku 

Ustaw) w dniu składania ofert. W pozostałych wypadkach Wykonawca musi na piśmie 

udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy. 2. Warunkiem 

wprowadzenia zmian Umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 podpunkty f, g jest 

sporządzenie podpisanego przez Strony i Inspektora nadzoru inwestorskiego protokołu 

konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

(odpowiednio) co najmniej jednej okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół 

konieczności będzie załącznikiem do aneksu. W protokole konieczności określony zostanie 

także charakter dokonanej zmiany (zmiana istotna/zmiana nieistotna). 3. Zmiany umowy 

mogą być dokonane również w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 144 

ust. 1 pkt 2-6 Ustawy Pzp. 4. Wszelkie zmiany treści Umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 5. Postanowienie 

umowne zmienione z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1- 1b, 1d i 1e Ustawy Pzp podlega 

unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień Umowy wchodzą postanowienia 

umowne w pierwotnym brzmieniu. 6. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania (uzupełnienia) zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy przez cały okres trwania umowy. 7. W przypadku zmiany terminu 

wykonania umowy zmianie ulegnie harmonogram rzeczowo-finansowy Inwestycji 7. Nie 

stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 Ustawy Pzp: 1) zmiana danych 

teleadresowych stron, 2)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną 

Umowy.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2)  



W ogłoszeniu jest: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu >  

W ogłoszeniu powinno być: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub 

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski  

  
 


