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Ogłoszenie nr 540143270-N-2019 z dnia 12-07-2019 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 571491-N-2019
Data: 11/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 19004453000000, ul. Al.
Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 32 33 100, e-mail
maria.warkusz@arp.gda.pl, faks 58 32 33 200.
Adres strony internetowej (url): arp.gda.pl; bip.arp.gda.pl

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: 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany osoby
skierowanej do realizacji zamówienia, wskazanej w wykazie osób, stanowiącym załącznik do oferty
Wykonawcy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nastąpią jedynie w następujących uzasadnionych
przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający
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rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz,
którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) w przypadku wystąpienia innych
niż w pkt 1) niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności, uniemożliwiających realizację
zamówienia zgodnie z ofertą, przy czym zmiany w zakresie ust. 2 mogą nastąpić jedynie pod
warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowej osoby, która posiadać będzie co najmniej takie
doświadczenie zawodowe jak określono w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 ppkt 1 SIWZ. 4. Wykonawca
wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności
wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wynagrodzenie należne wykonawcy zostanie zmienione, w
przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki podatku
VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, 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. 6. Wykonawca
wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 5, przedkłada Zamawiającemu pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy z załączeniem odpowiednich dowodów
uzasadniających zasadność zmiany. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu. 7.
Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa w ust. 5 obowiązywać będzie od chwili
wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów prawa determinujących tą zmianę. 8. W
trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego
o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 9. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść
na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie zmiany
osoby skierowanej do realizacji zamówienia, wskazanej w wykazie osób, stanowiącym załącznik do
oferty Wykonawcy. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nastąpią jedynie w następujących
uzasadnionych przypadkach: 1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły
wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są
nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie; 2) w
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przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1) niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności,
uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą, przy czym zmiany w zakresie ust. 2
mogą nastąpić jedynie pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę nowej osoby, która posiadać
będzie co najmniej takie doświadczenie zawodowe jak określono w rozdziale V ust. 1 pkt. 1.2 ppkt
1 SIWZ. 4. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada zamawiającemu pisemne
uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 5. Wynagrodzenie należne wykonawcy
zostanie zmienione, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług. W przypadku
zmiany stawki podatku VAT ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, 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, 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę. 6. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, o której mowa w ust. 5, przedkłada
Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do umowy z
załączeniem odpowiednich dowodów uzasadniających zasadność zmiany. Zmiany zawartej umowy
będą wymagały pisemnego aneksu. 7. Zmiana wynagrodzenia w okolicznościach, o których mowa
w ust. 5 obowiązywać będzie od chwili wejścia w życie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa determinujących tą zmianę. 8. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do
pisemnego powiadamiania Zamawiającego o zmianie siedziby lub nazwy firmy. 9. Żadna ze stron
nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z
niniejszej umowy.
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