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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa samochodu osobowo-dostawczego (minibus 
8-osobowy z przestrzenią ładunkową) dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu 
Badawczego, oznaczenie sprawy: EZP.26.178.2021.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, iż dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia oraz 
sposobu waloryzacji wynagrodzenia.

1. Zmianie ulega pkt 5 SWZ  - Termin wykonania zamówienia,  i otrzymuje brzmienie:
    Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany w terminie do dnia 28.02.2023 r.
 
2. Zmianie ulega załącznik nr 2 do SWZ  - Projektowane postanowienia umowy w zakresie:
1) § 2 Termin realizacji Umowy i warunki dostawy w ust. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca, zgodnie z Ofertą stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, zrealizuje przedmiot Umowy w terminie do dnia 
28.02.2023 r.  , co oznacza, że w tym terminie dostarczy przedmiot umowy, a nadto wykona inne obowiązki opisane w 
§ 1 Umowy za wyjątkiem gwarancji”.

2) § 8 Zmiany w Umowie, w miejsce ustępów 2 i 3 zostają wpisane ustępy od 2 do 10 o następującej treści: 
2. Zamawiający dopuszcza dokonanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;

2) 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,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) 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 ma koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić po 12 miesiącach od daty zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji 
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia po dniu opublikowania przepisów obejmujących zmiany, 
o których mowa w ust. 2 i zgodnie z zasadami określonymi w tych zmienianych przepisach. Wniosek powinien 
zawierać propozycję zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz 
dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 mają lub będą miały 
wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają 
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonych w Umowie, a w szczególności: 

1) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania Umowy oraz założenia, co do 
wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń; 

2) wykazanie wpływu zmian, na wysokość kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę; 

3) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie 
adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę.

5. W przypadku złożenia przez Wykonawcę powyższego wniosku, Strony będą prowadziły negocjacje 
z uwzględnieniem poniższych postanowień.



6. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może zwrócić się do 
Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów 
(oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).

7. Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania 
kompletnego (po uzupełnieniach) wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na 
adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.

8. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania w celu 
uzgodnienia treści aneksu do Umowy oraz jego podpisania.

9. Poza zmianami opisanymi powyżej, zmiana Umowy może nastąpić w przypadkach określonych 
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisów art. 454-455 
ustawy Pzp.

10. Każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod 
rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 3 oraz ust. 1 pkt 5 powyżej (w zakresie którego 
zmiana przebiega w drodze porozumienia).

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian. 
W wyniku dokonanej zmiany treści SWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.01.2022 r.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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