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II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać
zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: § 18 Warunki zmiany umowy dla
zakresu opisanego w § 2 ust. 3 umowy 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z
zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art.
144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w
niniejszym paragrafie. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki istotnej zmiany
treści umowy dla zakresu opisanego w § 2 ust. 3 umowy: 1) skrócenia albo wydłużenia
terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w
ust. 3. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas niezbędny do
zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres
trwania tych okoliczności, 2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 3) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności określonych w ust. 5 niniejszego
paragrafu, 4) innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Strony przewidują możliwość
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 10 ust.1 pkt 1) umowy,
wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) siły wyższej nie pozwalającej na
realizację umowy: termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej
staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można było
uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) wezwania przez organy administracji
publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego
elementów, jeżeli u podstaw tego wezwania nie leży brak profesjonalizmu po stronie
Wykonawcy, c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania
administracyjnego lub innymi przepisami bezwzględnie obowiązującymi, d) wydania
polecenia zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, e) jeżeli nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron - termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany
terminu wykonania umowy. 4. Ponadto, Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać
Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany):
1) pominąć element przedmiotu umowy; 2) wykonać zamienne opracowania projektowe w
ramach przedmiotu umowy; 3) wykonać dodatkowe opracowania i – w przypadku takiej
konieczności – uzyskać dodatkowe opinie, uzgodnienia i in., nieobjęte przedmiotem umowy,
jeżeli wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z
przedmiotem umowy lub zmiany stanu prawnego. 5. Przed wydaniem polecenia zmiany
Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie
stanowiska w zakresie: 1) uzasadnienia dokonania zmiany; 2) opisu działań, czynności i
opracowań lub opinii, uzgodnień i in. niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu
umowy objętych poleceniem zmiany; 3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia
okoliczności określonej w ust. 4 pkt 1) i pkt 3). 6. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu
od Wykonawcy stanowiska w zakresie polecenia zmiany, jest uprawniony do wydania
polecenia zmiany. 7. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na
piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję zamiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację wynagrodzenia,
dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności. Ciężar udowodnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych
okoliczności może stanowić podstawę odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 21 dni
od złożenia Wniosku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a
skutkujących zmianą terminu realizacji umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują
one cały proces realizacji umowy. 8. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego
zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich
przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminu zakończenia
przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w § 2 ust. 3 przedmiotowej umowy. 9. Strony
zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 10-14, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 10. Zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 11. W
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto
nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów. 12. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 13. W przypadku zmiany
wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 14. W przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 15. W
celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 9, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia
okoliczności. 16. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno
przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po
zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 17. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma

wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 18. W
terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 15, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 19. W wypadku,
gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny
nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne.
Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu
widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne.
20.Uzasadnieniem ewentualnych zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu
umowy. 21. Dopuszczalne są zmiany w zakresie osób i adresów w niej wskazanych chyba, że
zapisy umowy stanowią inaczej. 22.Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie
realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana
Podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy. 23.W przypadku zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy – jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. § 19 Warunki zmiany umowy dotyczące zakresu
określonego w § 2 ust. 4 umowy 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z
zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art.
144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w
niniejszym paragrafie. 2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania
niniejszej umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi
konsekwencję: 1) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź
osób lub podmiotów, za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany
terminu wykonania umowy. Do podanych wyżej przyczyn Zamawiający nie będzie zaliczał
sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów, wynikających z kodeksu
postępowania administracyjnego czy też innych przepisów bezwzględnie obowiązujących,
obowiązujących Organy Administracji i Zamawiającego, np. terminu na wydanie decyzji,
terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu prawomocności; w katalogu
wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również sytuacje, w których podstawą do
przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania Wykonawcy, np. złożenie do
Organu czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki formalne, 2) wystąpienia robót
dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót
zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem
profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej
przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków
atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres powyżej 10 dni,
dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków

atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu
lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było
wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
Zaistnienie warunków, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone
odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na
odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego, 5)
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności
przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia
podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany
terminu, 6) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. Pod warunkiem, że
zmiana tej dokumentacji nie jest spowodowana sytuacją, za którą winę ponosi Wykonawca. 3.
Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na
podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji
robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 3) wystąpienia
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy, 4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5)
konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia
siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, 8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na
zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Przyczyny,
stanowiące podstawę zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą wystąpić
kumulatywnie. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Rozliczenie
przedmiotowych robót nastąpi w sposób opisany w ust. 9. 6. W przypadku zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy – jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca
może wystąpić z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piśmie, nie później niż w terminie 7
dni od zaistnienia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zaktualizowania się okoliczności, o których mowa w ust. 2 uprzednio musi nastąpić wpis do
dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję
zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację
wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia lub wykonania
robót zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna być sporządzona według wytycznych
zawartych w ust. 9. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa
na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę
odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 21 dni od złożenia Wniosku, Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy albo o braku akceptacji zmiany.
Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a skutkujących zmianą terminu realizacji
umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji umowy. 8.
Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować
niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej. Wszelkie
takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz
czas trwania. 9. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 3, nastąpi na podstawie
szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt d) 4 lit. b)
umowy, jeżeli roboty te odpowiadają opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jeżeli
przedmiotowe roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację własną ceny
jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu), zwierającą
ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych
(KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez
Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowo przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji
Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami,
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca
powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić do akceptacji
wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac wynikających z
przedmiotowych zmian. Wyżej opisane wytyczne obowiązują również przy kalkulacji ceny
dla robót dodatkowych. 10. Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 11-19,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę. 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie

do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług (VAT). 12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 13. Zmiana wysokości wynagrodzenia w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 14. W przypadku
zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 15. W przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 16. W
celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia
okoliczności, 17. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno
przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po
zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 18. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma
wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 19.W
terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 20. W wypadku,
gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny
nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne.
Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu
widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne – z
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. W
sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2,
istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz
wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady
odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do stopnia zaawansowania prac). 22.
Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga zmiany
umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy
wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: § 18 Warunki zmiany
umowy dla zakresu opisanego w § 2 ust. 3 umowy 1. Zakazana jest zmiana postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach
określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2) - 6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o
których mowa w niniejszym paragrafie. 2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki
istotnej zmiany treści umowy dla zakresu opisanego w § 2 ust. 3 umowy: 1) skrócenia albo
wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych w ust. 3. Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniej zmianie o czas
niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak
niż o okres trwania tych okoliczności, 2) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z
ograniczeniem należnego Wykonawcy wynagrodzenia, 3) zmniejszenia lub zwiększenia
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności określonych w ust. 5
niniejszego paragrafu, 4) innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Strony
przewidują możliwość zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 10
ust.1 pkt 1) umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na
wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) siły wyższej nie
pozwalającej na realizację umowy: termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu
należytej staranności, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy, nie można
było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, b) wezwania przez organy administracji
publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego
elementów, jeżeli u podstaw tego wezwania nie leży brak profesjonalizmu po stronie
Wykonawcy, c) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania
administracyjnego lub innymi przepisami bezwzględnie obowiązującymi, d) wydania
polecenia zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, e) jeżeli nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron - termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany
terminu wykonania umowy. 4. Ponadto, Zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać
Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy (polecenie zmiany):
1) pominąć element przedmiotu umowy; 2) wykonać zamienne opracowania projektowe w
ramach przedmiotu umowy; 3) wykonać dodatkowe opracowania i – w przypadku takiej
konieczności – uzyskać dodatkowe opinie, uzgodnienia i in., nieobjęte przedmiotem umowy,
jeżeli wystąpi konieczność: zmiany zakresu przedmiotu niniejszej umowy lub wykonania prac
dodatkowych lub uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, działań powiązanych z
przedmiotem umowy lub zmiany stanu prawnego. 5. Przed wydaniem polecenia zmiany
Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie
stanowiska w zakresie: 1) uzasadnienia dokonania zmiany; 2) opisu działań, czynności i
opracowań lub opinii, uzgodnień i in. niezbędnych do realizacji elementów przedmiotu
umowy objętych poleceniem zmiany; 3) zmiany wynagrodzenia – w przypadku zaistnienia
okoliczności określonej w ust. 4 pkt 1) i pkt 3). 6. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu
od Wykonawcy stanowiska w zakresie polecenia zmiany, jest uprawniony do wydania
polecenia zmiany. 7. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na
piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności.
Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję zamiany,
uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację wynagrodzenia,
dokumenty potwierdzające zaistniałe okoliczności. Ciężar udowodnienia okoliczności, o
których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych
okoliczności może stanowić podstawę odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 21 dni
od złożenia Wniosku, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany
umowy albo o braku akceptacji zmiany. Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a
skutkujących zmianą terminu realizacji umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują
one cały proces realizacji umowy. 8. Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego
zawiadomienia Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich
przeszkodach mogących spowodować niewywiązanie się przez niego z terminu zakończenia
przedmiotu zamówienia w zakresie opisanym w § 2 ust. 3 przedmiotowej umowy. 9. Strony
zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z
następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 10-14, jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 10. Zmiana wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i
usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT). 11. W
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto

nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów. 12. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 13. W przypadku zmiany
wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia
ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w
związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do
wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z
uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w
zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 14. W przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 15. W
celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 9, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia
okoliczności. 16. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno
przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po
zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 17. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma
wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 18. W
terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 15, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 19. W wypadku,
gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny
nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne.
Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu
widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne.
20.Uzasadnieniem ewentualnych zmian może być jedynie prawidłowa realizacja przedmiotu
umowy. 21. Dopuszczalne są zmiany w zakresie osób i adresów w niej wskazanych chyba, że
zapisy umowy stanowią inaczej. 22.Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie
realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana
Podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy. 23.W przypadku zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy – jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się, na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. § 19 Warunki zmiany umowy dotyczące zakresu
określonego w § 2 ust. 4 umowy 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z
zastrzeżeniem możliwości dokonania zmian w umowie w przypadkach określonych w art.
144 ust. 1 pkt 2) -6) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmian o których mowa w
niniejszym paragrafie. 2. Wykonawca ma prawo żądać przedłużenia terminu wykonania
niniejszej umowy, jeżeli niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi
konsekwencję: 1) przyczyn zależnych od Zamawiającego lub Organów Administracji bądź
osób lub podmiotów, za które nie odpowiada Wykonawca - termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany
terminu wykonania umowy. Do podanych wyżej przyczyn Zamawiający nie będzie zaliczał
sytuacji, w których Wykonawca nie przewidział terminów, wynikających z kodeksu
postępowania administracyjnego czy też innych przepisów bezwzględnie obowiązujących,
obowiązujących Organy Administracji i Zamawiającego, np. terminu na wydanie decyzji,
terminu niezbędnego do uzyskania przez decyzję przymiotu prawomocności; w katalogu
wyżej wymienionych przyczyn nie mieszczą się również sytuacje, w których podstawą do
przedłużenia terminu jest brak profesjonalnego działania Wykonawcy, np. złożenie do
Organu czy też Zamawiającego pisma zawierającego braki formalne, 2) wystąpienia robót
dodatkowych lub robót zamiennych, opóźniających lub wstrzymujących realizację robót
zasadniczych - termin wykonania zamówienia może ulec zmianie o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonywania robót zasadniczych z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 3) działania siły wyższej termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu
prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem

profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było wcześniej
przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy, 4) warunków
atmosferycznych nie pozwalających na realizację robót przez łączny okres powyżej 10 dni,
dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych warunków
atmosferycznych, termin wykonania może ulec zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu
lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy zachowaniu należytej staranności z
uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy okoliczności tych nie można było
wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany terminu wykonania umowy.
Zaistnienie warunków, o których mowa powyżej każdorazowo winno zostać potwierdzone
odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na
odpowiednią normę lub przepis. Wpis taki wymaga potwierdzenia przez Zamawiającego, 5)
zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi (w szczególności
przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych),
archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót, tj. np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny przebieg urządzenia
podziemnego, podziemna komora, której nie ma w planach itp., termin wykonania może ulec
zmianie o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu prac z tego powodu - jeżeli przy
zachowaniu należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru Wykonawcy
okoliczności tych nie można było wcześniej przewidzieć i nie można było uniknąć zmiany
terminu, 6) zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub
będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. Pod warunkiem, że
zmiana tej dokumentacji nie jest spowodowana sytuacją, za którą winę ponosi Wykonawca. 3.
Strony są uprawnione do żądania zmiany umowy w zakresie wyrobów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: 1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek
części robót budowlanych objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu odmiennych
rozwiązań technicznych lub technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego, na
podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji
robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, 3) wystąpienia
warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób
istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w
świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu
umowy, 4) wystąpienia warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych
lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 5)
konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub wyrobów ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 6) wystąpienia
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 7) wystąpienia
siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami, 8) konieczności zaniechania części robót budowlanych ze względu na
zaistnienie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że ich wykonanie nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 4. Przyczyny,
stanowiące podstawę zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą wystąpić
kumulatywnie. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmniejszenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3. Rozliczenie

przedmiotowych robót nastąpi w sposób opisany w ust. 9. 6. W przypadku zmiany albo
rezygnacji z Podwykonawcy – jeżeli dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powołał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Wykonawca
może wystąpić z wnioskiem w zakresie w ust. 2 i 3, na piśmie, nie później niż w terminie 7
dni od zaistnienia powyższych okoliczności, z zastrzeżeniem, że w przypadku
zaktualizowania się okoliczności, o których mowa w ust. 2 uprzednio musi nastąpić wpis do
dziennika budowy. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję
zamiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację
wynagrodzenia, jeżeli zmiana umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia lub wykonania
robót zamiennych. Przedmiotowa kalkulacja winna być sporządzona według wytycznych
zawartych w ust. 9. Ciężar udowodnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 i 3 spoczywa
na Wykonawcy. Brak wykazania przedmiotowych okoliczności może stanowić podstawę
odmowy dokonania zmiany umowy. W terminie 21 dni od złożenia Wniosku, Zamawiający
powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy albo o braku akceptacji zmiany.
Uwzględnienie okoliczności opisanych w ust. 2, a skutkujących zmianą terminu realizacji
umowy może nastąpić jedynie w sytuacji, gdy tamują one cały proces realizacji umowy. 8.
Wykonawca jest także zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego, nie
później jednak niż w terminie 3 dni, o wszelkich przeszkodach mogących spowodować
niewywiązanie się przez niego z terminów zakończenia Inwestycji budowlanej. Wszelkie
takie przeszkody winny ponadto zostać udokumentowane przez Wykonawcę odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy, określającym datę wystąpienia przeszkody, jej charakter oraz
czas trwania. 9. Rozliczenie robót, o których mowa w ust. 3, nastąpi na podstawie
szczegółowego kosztorysu inwestorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt d) 4 lit. b)
umowy, jeżeli roboty te odpowiadają opisowi pozycji w przedmiotowym kosztorysie. Jeżeli
przedmiotowe roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, to
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację własną ceny
jednostkowej tych prac (z uwzględnieniem cen materiałów, sprzętu i transportu), zwierającą
ceny nie wyższe od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu opublikowanych w
wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych
(KNR), a w przypadku prac, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według
innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych, zaakceptowanych przez
Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowo przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji
Zamawiającego będzie skalkulowana niezgodnie z wyżej opisanymi postanowieniami,
Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach. Wykonawca
powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa wyżej oraz przedstawić do akceptacji
wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem prac wynikających z
przedmiotowych zmian. Wyżej opisane wytyczne obowiązują również przy kalkulacji ceny
dla robót dodatkowych. 10. Strony zobowiązują się dokonać zmiany umowy w zakresie
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie pisemnego aneksu każdorazowo
w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT), 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na zasadach i w sposób określony w ust. 11-19,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez

Wykonawcę. 11. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części
przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia
w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie
do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od
towarów i usług (VAT). 12. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT)
wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisów. 13. Zmiana wysokości wynagrodzenia w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów. 14. W przypadku
zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników
świadczących usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 15. W przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 16. W
celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 10, każda ze Stron może wystąpić do drugiej
Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy
wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o
jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której
nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w terminie 7 dni od zaistnienia
okoliczności, 17. W przypadku zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na
koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno
przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu
(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po
zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części
finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy, oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. 18. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do
zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10
dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma
wpływ na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 19.W
terminie 30 dni od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 16, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 20. W wypadku,
gdy którekolwiek z postanowień niniejszej umowy okaże się z jakiejkolwiek przyczyny
nieważne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy pozostają w całości ważne i skuteczne.
Strony zastąpią nieważne postanowienia umowy takimi postanowieniami, które z punktu
widzenia ekonomicznych interesów stron będą mogły zostać uznane za porównywalne – z
zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. W
sytuacji gdy nastąpi zmiana terminu realizacji zamówienia z powodów opisanych w ust. 2,
istnieje możliwość zmiany liczby odbiorów częściowych, liczby faktur częściowych oraz
wysokości transz płatności za wykonanie przedmiotu umowy (przy zachowaniu zasady
odniesienia wysokości wynagrodzenia częściowego do stopnia zaawansowania prac). 22.
Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy na etapie realizacji umowy wymaga pisemnej
zgody Zamawiającego. Wprowadzenie lub zmiana Podwykonawcy, nie wymaga zmiany
umowy. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści
projektu umowy w ten sposób, że: - w § 18 ust. 9 oraz w § 19 ust. 10 po pkt 3 dodaje się pkt 4
o następującym brzmieniu: „zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych” - w § 18 ust. 12 oraz w § 19 ust. 13 po wyrazie „zdrowotne” dodaje
się zwrot: „oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych” - w § 18 ust. 14 oraz w § 19 ust. 15 po wyrazie „zdrowotne” dodaje
się zwrot: „oraz zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych
planach kapitałowych”, a po wyrazie „usługi” dodaje się zwrot „oraz uiszczanie składek na
konto uczestnika pracowniczych planów kapitałowych” - w § 18 ust. 16 oraz w § 19 ust. 17
dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: „pisemne zestawienie składek uiszczanych na
konto uczestnika pracowniczych planów kapitałowych, a dotyczących pracownika
świadczącego usługi w części finansowanej przez Wykonawcę z określeniem zakresu (części
etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-08-19, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-23, godzina: 11:00,

