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Katowice, 28 kwietnia 2022 r. 

SzP-13050/21 

SzP-S-885/22 

 

 

WYKONAWCY  

biorący udział w postępowaniu  

 

 

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 

Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu przetargowym nr 3/ZP/2022  

pn.: „Dostawy mięsa oraz słoniny, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów  

do Szkoły Policji w Katowicach przez okres 7 miesięcy” zmienia Specyfikację 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

1) Rozdział XVII SWZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY w ust. 3 pkt 4 po kropce 

dopisuje się:  

Wykonawcy kalkulując cenę oferty winni przyjąć dla poszczególnych pozycji 

asortymentowych wyszczególnionych w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik 

nr 1A lub 1B do SWZ, stawkę podatku VAT obowiązującą w terminie składania ofert.  

W przypadku zmiany stawki podatku VAT (w wyniku zmiany obowiązujących 

przepisów) dla danej pozycji asortymentowej objętej przedmiotem zamówienia, 

Zamawiający w oparciu o art. 455 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje zmianę umowy  

w zakresie wynagrodzenia wykonawcy. 

 

2) Rozdział VIII SWZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA w ust. 1 w pkt. 3 

kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt. 3 dodaje się pkt 4: 

4) art. 7 ust. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835); 

 

3) WZÓR UMOWY stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, w § 8 po ust. 3 dopisuje się  

ust. 4: 

4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 

możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie zmiany 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku  

od towarów i usług, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy 

nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie 

nowych przepisów. 

 



 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 137 ust. 6 ustawy Pzp powyższe zmiany SWZ  

nie są istotne dla sporządzenia oferty oraz nie wymagają od wykonawców dodatkowego 

czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, nie zachodzi 

konieczność dokonania zmian w zakresie terminów składania, otwarcia ofert  

i związania ofertą.  

 

 Termin składania ofert:   4 maja 2022 r. godzina 10:00, 

 Termin otwarcia ofert:   4 maja 2022 r. godzina 10:30, 

 Termin związania ofertą:  1 sierpnia 2022 r. 

 

W pozostałym zakresie, tj. poza modyfikacjami zawartymi w piśmie, Specyfikacja 

Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia po modyfikacji; 

 Załącznik nr 5 do SWZ - wzór umowy po modyfikacji; 

Wyk. w 1 egz. 

Dokumentacja postępowania 3/ZP/2022 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


