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Zmiana treści
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Dotyczy postępowania przetargowego:
„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej
i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów znajdujących się na
terenie gminy Swarzędz”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia treść
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający do „wzoru umowy” stanowiącego treść SIWZ
wprowadza następujące zmiany:
w § 9 ust. 2 po pkt 11) dodaje się pkt 12-15 o następującym brzmieniu:
·pkt. 12 o treści: „zmiany wartości umowy ze względu na ustawową zmianę wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę”,
·pkt 13 o treści: „zmiany wartości umowy ze względu na zmianę 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”.
·pkt 14 o treści: „w przypadku zmian określonych w § 9 ust. 2 pkt 12 i 13 Wykonawca może wystąpić do
Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przedkładając odpowiednie dokumenty
potwierdzające zasadność złożenia takiego wniosku”.
·pkt 15 o treści: „wniosek Wykonawcy zostanie uznany przez Zamawiającego za zasadny w przypadku
wykazania przez Wykonawcę wpływu zmiany, o której mowa w § 9 ust. 2 pkt 12 lub 13, na koszty
wykonania zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio o
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zwiększenia wynagrodzeń osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia lub o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on
zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty
netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego”.
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