TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Warszawa, dnia 03.02.2017 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
/zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/

dla zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie postępowania określonego w art. 138o
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
„Usługa szkoleniowa dla pracowników Transportowego Dozoru Technicznego”
(znak sprawy ZPS 2/2017)

Zamawiający informuje o zmianie treści ogłoszenia dla zamówienia publicznego: Usługa szkoleniowa
dla pracowników Transportowego Dozoru Technicznego”(znak sprawy ZPS 2/2017) opublikowanego
w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 31.01.2017 r.
Treść ogłoszenia w Rozdziale II ust 3):

„Termin wykonywania zamówienia 12 miesięcy od daty podpisania umowy”
otrzymuje następujące brzmienie:

„Termin wykonywania zamówienia:

Część I

Szkolenia w zakresie badań nieniszczących: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Część II Kursy według programów IIW/EWF dla personelu nadzoru spawalniczego i personelu
nadzoru kontroli: 15 miesięcy od daty podpisania umowy
Ponadto Zamawiający dokonuje zmian w treści załącznika nr 2b do ogłoszenia ZPS 2/2017 Projekt
Umowy nr ZPS 1/2017 CZĘŚĆ II:
Treść projektu umowy w § 2 Termin i Miejsce realizacji Umowy ust 1:

„Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy”
otrzymuje następujące brzmienie:
Termin wykonania zamówienia: 15 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

W treści projektu umowy w § 9 po ust. 4 dodaje się treść ust 5. w następującym brzmieniu:
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty w zakresie zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia.
a) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa odnoszących się do niniejszego
zamówienia, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług,
b) w przypadku zmiany 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,
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6.

c) w przypadku zmiany 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.

Ewentualne zmiany treści Umowy o których mowa w ust. 5 lit. b) - c) będą mogły być
dokonane, jeżeli Wykonawca wykaże, w sposób bezsporny, w pisemnym uzasadnieniu wniosku
do Zamawiającego, że zmiany te (o wnioskowanym zakresie i w proponowanej przez
Wykonawcę wysokości) będą miały rzeczywisty (realny) wpływ na koszty wykonania przedmiotu
zamówienia objętego Umową.
7. Wniosek w zakresie zmiany (waloryzacji) wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy dotyczący
przesłanek z ust. 5 lit. b) i c) Wykonawca jest uprawniony zgłosić po raz pierwszy po upływie 12
miesięcy od zawarcia Umowy.
8. W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do przedmiotu Umowy,
zmiana stawki VAT, mająca wpływ na cenę brutto, następuje z dniem urzędowej zmiany stawki,
przy czym cena netto pozostanie niezmienna.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany, na swoją korzyść, treści Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji gdyby nastąpiła urzędowa obniżka stawki podatku VAT na
przedmiot Umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
Treść załącznika nr 2b do ogłoszenia ZPS 2/2017 Projekt Umowy nr ZPS 1/2017 CZĘŚĆ II po zmianach
z dnia 03.02.2017 r. stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.
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