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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Krajowy numer identyfikacyjny 31010800000, ul. ul. Topolowa 

16, 32500   Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 032 6247777, 6247034, e-mail

dzp@spch.home.pl, faks 032 6239428, 6247032.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-chrzanow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykaz oświadczeń, które Wykonawca składa po

otwarciu wniosków: - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub braku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W/w oświadczenie Wykonawca przekazuje na

wezwanie Zamawiającego, po otrzymaniu zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej,

które w swej treści m.in. zawierać będzie wykaz Wykonawców, którzy złożyli wnioski.

Oświadczenie musi zostać przekazane Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty otrzymania

wezwania. Oświadczenie musi być w formie pisemnej. W przypadku nie przekazania

oświadczenia, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a zatem nie zostanie

dopuszczony do udziału w licytacji elektronicznej.
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Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 4

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy: 1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia. 2.

Wykonawca, który wygra licytację, będzie zobowiązany do podpisania umowy, której treść

będzie zgodna z załączonym do ogłoszenia wzorem umowy. 3. Termin wykonania umowy, o

którym mowa w § 2 umowy może ulec przesunięciu w przypadku: a) działania siły wyższej

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia, b) okoliczności leżących

po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają wykonanie umowy, wynikające z bieżącej

działalności Szpitala. 4. W przypadkach o których mowa w pkt. a,b strony ustalą nowy termin

realizacji umowy, z tym że max. okres przesunięcia terminu będzie równy okresowi przerwy.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia

zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług; b) w wysokości minimalnego wynagrodzenia

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za (Dz.U. z 2017 r. poz. 847) lub c) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać

będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust.1 3. W wypadku zmiany, o

której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmienia się, a

wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 4. W

wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o

wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego

minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. 5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1

lit. c, wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu

wykonawcy, jaki będzie zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany,

przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio

wykonujących zamówienie na rzecz zamawiającego. 6. Za wyjątkiem zmiany, o której mowa

w ust.1 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga złożenia przez

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/f2001d82-79e8-455c-af57-5a44...

2 z 3 2018-09-11, 13:05



wykonawcę wniosku o zawarcie aneksu wraz z uzasadnieniem wysokości dodatkowych

kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust.1 lit. b i c.
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