
 

 

 Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 164865-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice 

Dostarczenie systemu informacji prawnej na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Śląskiego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja 

oprogramowania Systemu Informacji Prawnej obejmującego w szczególności: a. system... 

Termin składania ofert: 2016-08-05  

 

Numer ogłoszenia: 174717 - 2016; data zamieszczenia: 05.08.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 164865 - 2016 data 27.07.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, fax. 

32 207 85 78. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

 W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian W szczególnie uzasadnionych sytuacjach Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian do zawartej umowy, co do przedmiotu umowy, jeśli konieczność 

ich wprowadzenia wynika z faktu, że przedmiot umowy, określony w ofercie 

Wykonawcy został wycofany z rynku. Wówczas zastępuje się go produktem o 

identycznym przeznaczeniu i funkcjonalności oraz parametrach nie gorszych niż w 

ofercie. Przy czym ewentualne zmiany kosztów obciążają Wykonawcę.. 

 W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: 1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) 

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, c) 

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. 2. Strony 

ustalają następujące zasady wprowadzenia zmian o których mowa w ust. 1: 1) 

wynagrodzenie o którym mowa w § 5 ust. 1 lub 2 wzoru umowy może zostać 

podwyższone lub obniżone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

zawierający w szczególności wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku ze zmianą oraz wykazanie (wraz z załączeniem dowodów) wpływu zmiany 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) kwota, o jaką może zostać 
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zmienione wynagrodzenie, nie może być wyższa niż to wynika ze zmiany przepisów 

prawa, w szczególności: a) w przypadku zmiany o której mowa w ust. 1 lit. a), 

wartość netto wynagrodzenia obliczonego od kwoty określonej w § 5 ust. 1 lub 2 

wzoru umowy nie zmieni się, a określona w § 5 ust. 1 i 2 wzoru umowy wartość 

brutto może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia podatku od towarów i 

usług obliczonego przy zastosowaniu zmienionej stawki, b) w przypadku zmiany o 

której mowa w ust. 1 lit. b) i c), wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 i 2 wzoru 

umowy może ulec zmianie o wartość podwyższenia/obniżenia obciążeń 

publicznoprawnych wynikających ze zmiany przepisów prawa, dotyczących 

wynagrodzeń osób biorących bezpośredni udział w realizacji przedmiotu zamówienia; 

3) zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie 

płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 05.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna, pokój 164 , Ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 11.08.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego, Kancelaria Ogólna, pokój 164 , Ul. Ligonia 46, 40-037 

Katowice 

 


