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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63127678800000, ul. ul.

Jackowskiego  18, 60-509  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 500, e-mail

zp@powiat.poznan.pl, faks 618 480 556.

Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.poznan.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: Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6

ustawy Prawo zamówień publicznych lub te, które Zamawiający przewidział, tj.: 1)możliwość

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3, w przypadku zmiany: a)stawki

podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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, d)wynikającej z wystąpienia robót zamiennych lub

zaniechanych, o których mowa w § 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę; 2)możliwość wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu
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Umowy z następujących przyczyn: a) konieczności wykonania dodatkowych badań,

niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, b) przerwania robót, o którym

mowa w § 2 ust. 3 umowy.

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144

ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych lub te, które Zamawiający przewidział, tj.:

1)możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, określonego w § 3, w przypadku zmiany:

a)stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 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, d)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018

r. o pracowniczych planach kapitałowych,e)wynikającej z wystąpienia robót zamiennych lub

zaniechanych, o których mowa w § 13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2)możliwość wydłużenia terminu wykonania

Przedmiotu Umowy z następujących przyczyn: a) konieczności wykonania dodatkowych

badań, niezbędnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy, b) przerwania robót, o

którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.
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