
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
usługa sprzątania pomieszczeń i posesji w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie

i Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII W OLSZTYNIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000092663

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Szarych Szeregów 7

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-072

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 89 524 14 50

1.4.8.) Numer faksu: 89 524 14 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wiwolsztyn@olsztyn.wiw.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

działalność administracji publicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności, pasz, utylizacji,
nadzoru farmaceutycznego, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwierząt oraz w zakresie
wykonywania badań lab.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030928

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00026188/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe
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Przed zmianą: 

Po zmianie: 
uzupełnienie c.d zmian do umowy5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione
zgodnie z ust. 1, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z
którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów
dotyczących zobowiązania podwykonawcy (koszty zatrudnienia).6. Strona zainteresowana
zmianą Umowy z powodu zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), b), c) lub
d) zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany, w terminie do
14 (czternastu) dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniającej dokonanie zmiany. Wniosek
ten zawierać musi uzasadnienie i dowody wskazujące na spełnienie przesłanek dokonania
zmiany, oceny wpływu zmiany na koszty wykonania zamówienia oraz projekt wnioskowanej
zmiany. 7. W terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez drugą Stronę wniosku, o
którym mowa powyżej, Strony obowiązane są przeprowadzić negocjacje w celu: 1) ustalenia czy
i jaki wpływ mają wnioskowane zmiany na koszty wykonania zamówienia; oraz 2) określenia
wysokości (wartości) ewentualnej zmiany, tj. podwyższenia lub obniżenia, wynagrodzenia, przy
założeniu, że kwota, o jaką zmienione zostanie wynagrodzenie, nie powinna być wyższa niż to
wynika ze zmiany przepisów prawa; oraz 3) określenia terminu wprowadzenia do Umowy
ewentualnych zmian. 8. Strony za zgodnym porozumieniem mogą odstąpić od wymogu
przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 7, jeżeli okoliczności wnioskowanej zmiany,
a także jej proponowany zakres oraz sposób wprowadzenia, nie budzą wątpliwości. 9.
Wszystkie postanowienia, o których mowa w niniejszym paragrafie, stanowią katalog zmian, na
które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody przez Zamawiającego. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość nieistotnych zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności takiej zmiany. 11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności
następujących nieistotnych zmian w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie
Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu,
brzmienia firmy Wykonawcy lub Zamawiającego.12. Strony dopuszczają możliwość zmian w
zakresie:1) przedstawicieli Stron i danych kontaktowych osób upoważnionych do kontaktu,
ustaleń i nadzoru, 2) osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji umowy, 3) środków
czystości, w ramach niniejszej Umowy bez konieczności zawarcia aneksu do Umowy. Strona
dokonująca zmiany zobowiązana jest do pisemnego poinformowania drugiej Strony”.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
1) Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, a w szczególności pkt
1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:a) zmiana
wynagrodzenia Wykonawcy:• w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług;• w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;• w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;• w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i
1572) ‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
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Wykonawcę.b) zmiana podwykonawcy – przy czym podwykonawca /osoba trzecia, na której
doświadczenie powołuje się Wykonawca, musi spełniać takie same warunki jak wymagane od
Wykonawcy;c) zmiana terminów, częstotliwości i sposobu realizacji umowy, a zmiana taka
będzie konieczna do prawidłowego wykonania umowy lub gdy działania osób trzecich
uniemożliwiają wykonanie prac, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie takich
osób - niepowodująca zmiany wynagrodzenia.2) Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.3) Zmiana postanowień Umowy lub jej załączników mogą nastąpić jedynie
za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności.

Po zmianie: 
„1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ust. 1, a w szczególności pkt
1 ustawy Pzp, w następującym zakresie i przy wystąpieniu określonych warunków:1) zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy: a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług; b) w
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę; c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; d) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r.
poz. 1074 i 1572);e) w przypadku wzrostu poziomu ceny materiałów lub kosztów o co najmniej
30% w skali roku w odniesieniu do całorocznego wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego‒ jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;2) zmiana
podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia lub zakresu
prac podwykonawcy – po uprzednim złożeniu wniosku i zaakceptowaniu go przez
Zamawiającego. Podwykonawca musi spełniać takie same warunki jak wymagane od
Wykonawcy;3) zmiana godzin świadczenia usługi, częstotliwości i sposobu realizacji umowy,
gdy zmiana taka będzie konieczna do prawidłowego wykonania umowy lub gdy działania osób
trzecich uniemożliwiają wykonanie prac, a Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za
działanie takich osób, niepowodująca zmiany wynagrodzenia; 4) zmiany zakresu umowy
spowodowane wystąpieniem przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne,
zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw.
siły wyższej i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron Umowy, takie jak:
nadzwyczajne zjawiska przyrody (między innymi trzęsienia ziemi, powodzie, huragany),
zdarzenia wywołane przez człowieka, np. działania wojenne czy gwałtowne rozruchy oraz akty
władzy publicznej, którym należy się podporządkować, a także inne niemożliwe do przewidzenia
przyczyny techniczne). 2. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a)
wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zmiana wynagrodzenia z tytułu
niniejszej umowy może nastąpić jedynie pod warunkiem, że cena netto nie ulegnie
podwyższeniu. Zmianie ulegnie tylko wartość brutto umowy. 3. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt
1 lit. e) Wykonawca jest uprawniony raz w roku złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o
zmianę ̨ Umowy w zakresie płatności wynikających z poniesionych kosztów oraz faktur
wystawionych po zajściu okoliczności opisanych w ust. 1 pkt 1 lit. e), przy czym pierwszy
wniosek może zostać złożony od 01.01.2022 r. Wniosek powinien zawierać́ wyczerpujące
uzasadnienie oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się ̨ wykazać́ związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem wzrostu poziomu ceny materiałów lub kosztów
na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować́ jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze wzrostu poziomu ceny materiałów
lub kosztów.4. W efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian
wysokości wynagrodzenia wskazanych w ust. 1 Zamawiający dopuszcza maksymalną wartość
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zmiany wynagrodzenia do 30% wartości, o której mowa w § 7 ust. 1.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-04-13 09:00

Po zmianie: 
2021-04-15 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-04-13 09:30

Po zmianie: 
2021-04-15 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-05-12

Po zmianie: 
2021-05-14
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