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DO WYKONAWCÓW
zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń PAP S.A.
(nr sprawy 27/20)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) zmienia treść istotnych warunków zamówienia w
następujący sposób:

1.

W rozdziale XXIV - Istotne dla zamawiającego postanowienia umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy oraz wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy, w § 13 ust. 2 pkt. 1- 3 otrzymują nowe następujące brzmienie:

1)

zmian

ogólnie

obowiązujących

przepisów,

prawa

miejscowego

oraz

wymogów

dotyczących Zamawiającego bezpośrednio odnoszących się do praw i obowiązków stron
umowy; zmiany umowy dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do
dostosowania zapisów umowy do wprowadzonych przepisów;
2)

zmiany ustawowej stawki opodatkowania podatkiem VAT, przy czym zmiana ta musi być
powiązania z obniżeniem lub podwyższeniem wynagrodzenia, odpowiednio do jego
procentowego podwyższenia lub jego procentowego obniżenia.

3)

w przypadku zmiany:
a)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b)

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,

c)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych.

Zmiany wymienione w pkt. 1) – 3) powyżej będą wprowadzane aneksami zawieranymi przez

Strony. Aneksy będą obowiązywać od dnia ich zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie
zmian przepisów będących podstawą do zmiany umowy albo od dnia zawnioskowanego przez
Stronę, jeżeli będzie to termin późniejszy. Wykonawca obowiązany jest przedłożyć
Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po
nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze zmianą ww. przepisów z
powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają w/w zmiany, a także przedłożyć
konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS) Wykonawcy.

