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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Uniwersytet Wrocławski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: pl.Uniwersytecki 1

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-137 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Uniwersytet Wrocławski, Biuro
Zamówień Publicznych, ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100,
50-138 Wrocław

Tel.: +48 713752234

Osoba do kontaktów:  Beata Obuchowska

E-mail:  bzp@uwr.edu.pl Faks:  +48 713752472

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.uni.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługi ubezpieczenia dla potrzeb Uniwersytetu Wrocławskiego. Część 1: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności cywilnej. Część 2: Ubezpieczenie komunikacyjne.

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na ubezpieczeniu dla potrzeb Uniwersytetu
Wrocławskiego. Zamówienie obejmuje dwie części:
Część 1. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej
1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane),
2. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (ryzyka nienazwane),
3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej i zawodowej w związku z prowadzoną działalnością i
posiadanym mieniem.
Część 2. Ubezpieczenie komunikacyjne
1. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
2. Ubezpieczenie Auto-Casco,
3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów,
4. Ubezpieczenie Assistance.
1.2. Szczegółowy opis zakresu ubezpieczenia zawierają załączniki:
a) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Załączniki nr 2-14 do SIWZ,
c) Umowy (Załączniki nr 21a i 21b do SIWZ).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66510000  
Dodatkowe przedmioty 66513000  
 66515000  
 66515100  
 66515200  
 66515300  
 66516000  
 66514110  
 66516100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
BZP.2421.42.2016.BO

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_UWr
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-093976   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 142-257646  z dnia:  26/07/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
21/07/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3) Czas trwania zamówienia lub
termin realizacji

Zamiast:
Rozpoczęcie 17.11.2016.
Zakończenie 16.11.2019

Powinno być:

Dokładnie (od udzielenia
zamówienia)
Okres w miesiącach
Okres: 36 miesięcy

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

Składka wynikająca z oferty
przetargowej będzie płatna według
poniższych zasad:
Składka zostanie podzielona
na 12 rat płatnych kwartalnie (4
raty w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia) wnastępujących
terminach:
— I rata będzie płatna w terminie do
20.12.2016,
— II rata będzie płatna w terminie do
20.3.2017,
— III rata będzie płatna w terminie
do 20.6.2017,
— IV rata będzie płatna w terminie
do 20.9.2017,
— V rata będzie płatna w terminie do
20.12.2017,

Powinno być:

dla Zadania 1:
Składka zostanie podzielona
na 12 rat płatnych kwartalnie (4
raty w każdym rocznym okresie
ubezpieczenia)
dla Zadania 2:
Składka zostanie podzielona na
6 rat płatne w odstępie sześciu
miesięcy (2 raty w każdym okresie
ubezpieczenia). Pierwsza rata w
danym okresie ubezpieczenia będzie
płatna w terminie 14 dni od dnia
wystawienia umów ubezpieczenia.
Druga rata w danym okresie
ubezpieczenia będzie płatna w
terminie 6 miesięcy od początku
okresu ubezpieczenia
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— VI rata będzie płatna w terminie
do 20.3.2018,
— VII rata będzie płatna w terminie
do 20.6.2018,
— VIII rata będzie płatna w terminie
do 20.9.2018,
— IX rata będzie płatna w terminie
do 20.12.2018,
— X rata będzie płatna w terminie do
20.3.2019,
— XI rata będzie płatna w terminie
do 20.6.2019,
— XII rata będzie płatna w terminie
do 20.9.2019.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe

Zamiast:

1. Inne dokumenty:
1) Formularz Oferty (Załącznik nr 15
do SIWZ).
2) Kalkulacja cenowa (Załączniki nr
20a i 20b do SIWZ).
3) Pełnomocnictwo dla osoby/
osób podpisującej/cych ofertę
do podejmowania zobowiązań w
imieniuwykonawcy składającego
ofertę, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych
dokumentów do niejzałączonych –
w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
4) W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców,
należy przedstawić pełnomocnictwo
–w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
ustanawiającepełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia niniejszegozamówienia
albo reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treśćpełnomocnictwa
powinna wskazywać rodzaj
uprawnień, do których upoważniony
jest pełnomocnik.
5) Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnychdo wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie odcharakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków zobowiązany jest

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia: 36
miesięcy od zawarcia umowy jednak
nie wcześniej niż od 17.11.2016 r.
1. Inne dokumenty:
1) Formularz Oferty (Załącznik nr 15
do SIWZ).
2) Kalkulacja cenowa (Załączniki nr
20a i 20b do SIWZ).
3) Pełnomocnictwo dla osoby/
osób podpisującej/cych ofertę
do podejmowania zobowiązań w
imieniuwykonawcy składającego
ofertę, gdy prawo do podpisania
oferty nie wynika z innych
dokumentów do niejzałączonych –
w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza.
4) W przypadku złożenia oferty
wspólnej przez kilku Wykonawców,
należy przedstawić pełnomocnictwo
–w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza,
ustanawiającepełnomocnika do
reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia niniejszegozamówienia
albo reprezentowania i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Treśćpełnomocnictwa
powinna wskazywać rodzaj
uprawnień, do których upoważniony
jest pełnomocnik.
5) Jeżeli Wykonawca polegać
będzie na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach
zdolnychdo wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych
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udowodnić Zamawiającemu, iż
będziedysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonaniazamówienia
(w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza).
Z zobowiązania lub innych
dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musibezspornie
i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
6) Dowód wniesienia wadium.
2. W przypadku złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów,
każdy z nich zobowiązany
jest przedstawićdokumenty i
oświadczenia wystawione na niego,
wymienione w pkt. 1 ppkt 2 i w
pkt. 2 (lub odpowiednio w pkt.3,
4 i 5) oraz w pkt. 6. Pozostałe
dokumenty wymienione w pkt. 1
ppkt. 1 i ppkt. 3 oraz pkt. 7 podmioty
składająwspólnie, tj. warunki w
nich określone są spełnione, gdy
spełnia je jeden podmiot składający
wspólną ofertę lubpodmioty spełniają
je łącznie.
3. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia, w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego,zamówień
uzupełniających do zamówienia
podstawowego, stanowiących
nie więcej niż 50 % jego wartościi
polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju usługi, zgodnie z
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia
29stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015r. poz.
2164).

podmiotów, niezależnie odcharakteru
prawnego łączących go z nimi
stosunków zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż
będziedysponował tymi zasobami
w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonaniazamówienia
(w formie oryginału albo kopii
poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza).
Z zobowiązania lub innych
dokumentów potwierdzających
udostępnienie zasobów przez
inne podmioty musibezspornie
i jednoznacznie wynikać w
szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakter stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
d) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.
6) Dowód wniesienia wadium.
2. W przypadku złożenia wspólnej
oferty przez kilka podmiotów,
każdy z nich zobowiązany
jest przedstawićdokumenty i
oświadczenia wystawione na niego,
wymienione w pkt. 1 ppkt 2 i w
pkt. 2 (lub odpowiednio w pkt.3,
4 i 5) oraz w pkt. 6. Pozostałe
dokumenty wymienione w pkt. 1
ppkt. 1 i ppkt. 3 oraz pkt. 7 podmioty
składająwspólnie, tj. warunki w
nich określone są spełnione, gdy
spełnia je jeden podmiot składający
wspólną ofertę lubpodmioty spełniają
je łącznie.
3. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielenia, w okresie
3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego,zamówień
uzupełniających do zamówienia
podstawowego, stanowiących
nie więcej niż 50 % jego wartościi
polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju usługi, zgodnie z
art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia
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Wykonawca, któremu zostanie
udzielone zamówienie podstawowe,
zobowiązany będzie do
zastosowaniaw zamówieniach
uzupełniających stawek nie
wyższych niż zastosowane
w zamówieniu podstawowym
orazkalkulowania składki w systemie
pro rata temporis
Zamówienia uzupełniające będą
obejmowały:
w Części 1:
a) nowo nabyte przedmioty
ubezpieczenia oraz przedmioty,
których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczeniawskutek dokonanych
ulepszeń, modernizacji lub
remontów (z uwzględnieniem
klauzul automatycznegopokrycia)
oraz różnice pomiędzy zgłoszoną
na kolejny okres ubezpieczenia
wartością mienia a wartością
mieniazawartą w zamówieniu
podstawowym,
b) uzupełnienie lub odnowienie sum
ubezpieczenia i limitów.
c) uzupełnienie ryzyk objętych
ochroną.
w Części 2:
a) nowo nabyte pojazdy w okresie
trwania umowy,
b) wzrost wartości przedmiotów
ubezpieczenia w okresie trwania
umowy
4. Zamawiający nie przewiduje
zastosowania dynamicznego
systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przeprowadzał
dialogu technicznego.
6. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian postanowień
zawartych umów w stosunku do
treści oferty,na podstawie której
będzie dokonany wybór Wykonawcy,
zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015, poz.
2164), w przypadku:
1) zmniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy/składki
ubezpieczeniowej w
przypadkach zmniejszenia
wartościubezpieczanego mienia:
dla Części 1: wskutek likwidacji/
zbycia.

29stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2015r. poz.
2164).
Wykonawca, któremu zostanie
udzielone zamówienie podstawowe,
zobowiązany będzie do
zastosowaniaw zamówieniach
uzupełniających stawek nie
wyższych niż zastosowane
w zamówieniu podstawowym
orazkalkulowania składki w systemie
pro rata temporis
Zamówienia uzupełniające będą
obejmowały:
w Części 1:
a) nowo nabyte przedmioty
ubezpieczenia oraz przedmioty,
których wartość wzrosła w okresie
ubezpieczeniawskutek dokonanych
ulepszeń, modernizacji lub
remontów (z uwzględnieniem
klauzul automatycznegopokrycia)
oraz różnice pomiędzy zgłoszoną
na kolejny okres ubezpieczenia
wartością mienia a wartością
mieniazawartą w zamówieniu
podstawowym,
b) uzupełnienie lub odnowienie sum
ubezpieczenia i limitów.
c) uzupełnienie ryzyk objętych
ochroną.
w Części 2:
a) nowo nabyte pojazdy w okresie
trwania umowy,
b) wzrost wartości przedmiotów
ubezpieczenia w okresie trwania
umowy
4. Zamawiający nie przewiduje
zastosowania dynamicznego
systemu zakupów.
5. Zamawiający nie przeprowadzał
dialogu technicznego.
6. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmian postanowień
zawartych umów w stosunku do
treści oferty,na podstawie której
będzie dokonany wybór Wykonawcy,
zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2015, poz.
2164), w przypadku:
1) zmniejszenia wynagrodzenia
wykonawcy/składki
ubezpieczeniowej w
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dla Części 2: m.in. wskutek
likwidacji/zbycia oraz wyrównaniem
okresów ubezpieczenia.
Do wyliczenia zmiany
wynagrodzenia zastosowanie
mają stawki zgodne z formularzem
ofertowym, a składkakalkulowana
będzie w systemie pro rata temporis.
2) zmian wynagrodzenia wykonawcy
w następujących okolicznościach:
a) zmiany ustawowej stawki VAT
od towarów i usług na usługi objęte
przedmiotem zamówienia, w
okresieobowiązywania umowy,
b) w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002r., nr 200, poz. 1679),
c) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lubwysokości stawki
na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
3) W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w pkt
2) lit. a zmiana wynagrodzenia
brutto będziedotyczyć faktur
wystawionych od dnia wejścia w
życie przepisów zmieniających
wartość stawki podatku VATod
towarów i usług. Zmiana stawki
podatku VAT od towarów i usług w
trakcie realizacji umowy, pociąga
zasobą zmianę wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4, bez
konieczności sporządzania aneksu
do niniejszejumowy. Ustawowa
stawka VAT będzie doliczana
do ceny netto podanej w ofercie
przetargowej.
4) W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w
pkt 2) lit. b Wykonawca składa
pisemny wnioseko zmianę
wysokości wynagrodzenia. Wniosek
powinien dotyczyć jedynie osób
bezpośrednio realizującychumowę.
Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie

przypadkach zmniejszenia
wartościubezpieczanego mienia:
dla Części 1: wskutek likwidacji/
zbycia.
dla Części 2: m.in. wskutek
likwidacji/zbycia oraz wyrównaniem
okresów ubezpieczenia.
Do wyliczenia zmiany
wynagrodzenia zastosowanie
mają stawki zgodne z formularzem
ofertowym, a składkakalkulowana
będzie w systemie pro rata temporis.
2) zmian wynagrodzenia wykonawcy
w następujących okolicznościach:
a) zmiany ustawowej stawki VAT
od towarów i usług na usługi objęte
przedmiotem zamówienia, w
okresieobowiązywania umowy,
b) w przypadku zmiany wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę
(Dz. U. z 2002r., nr 200, poz. 1679),
c) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lubwysokości stawki
na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne
— jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę.
3) W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w pkt
2) lit. a zmiana wynagrodzenia
brutto będziedotyczyć faktur
wystawionych od dnia wejścia w
życie przepisów zmieniających
wartość stawki podatku VATod
towarów i usług. Zmiana stawki
podatku VAT od towarów i usług w
trakcie realizacji umowy, pociąga
zasobą zmianę wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 4, bez
konieczności sporządzania aneksu
do niniejszejumowy. Ustawowa
stawka VAT będzie doliczana
do ceny netto podanej w ofercie
przetargowej.
4) W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w
pkt 2) lit. b Wykonawca składa
pisemny wnioseko zmianę
wysokości wynagrodzenia. Wniosek
powinien dotyczyć jedynie osób
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faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczeniekwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczególności Wykonawca
będzie zobowiązanywykazać
związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia
wynagrodzenia a wpływem zmiany
minimalnegowynagrodzenia za
pracę na kalkulację ceny ofertowej.
Wniosek powinien obejmować
jedynie te dodatkowekoszty
realizacji zamówienia, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku z podwyższeniem
wysokościpłacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające
z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikomWykonawcy, które
nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia
zapracę.
5) W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w pkt 2)
lit. c Wykonawca składa pisemny
wnioseko zmianę wysokości
wynagrodzenia w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych
po zmianiezasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki naubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien dotyczyć tylko osób
bezpośrednio realizującychumowę.
Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczeniekwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczególności Wykonawca będzie
zobowiązanywykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia
a wpływem zmiany zasad,
októrych mowa w pkt 2) lit. c na
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie
te dodatkowekoszty realizacji
zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o którychmowa w pkt
2) lit. c.

bezpośrednio realizującychumowę.
Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczeniekwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy,
w szczególności Wykonawca
będzie zobowiązanywykazać
związek pomiędzy wnioskowaną
kwotą podwyższenia
wynagrodzenia a wpływem zmiany
minimalnegowynagrodzenia za
pracę na kalkulację ceny ofertowej.
Wniosek powinien obejmować
jedynie te dodatkowekoszty
realizacji zamówienia, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku z podwyższeniem
wysokościpłacy minimalnej. Nie będą
akceptowane koszty wynikające
z podwyższenia wynagrodzeń
pracownikomWykonawcy, które
nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości
minimalnego wynagrodzenia
zapracę.
5) W przypadku wystąpienia
okoliczności wskazanych w pkt 2)
lit. c Wykonawca składa pisemny
wnioseko zmianę wysokości
wynagrodzenia w zakresie płatności
wynikających z faktur wystawionych
po zmianiezasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki naubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne. Wniosek
powinien dotyczyć tylko osób
bezpośrednio realizującychumowę.
Wniosek powinien zawierać
wyczerpujące uzasadnienie
faktyczne i prawne oraz dokładne
wyliczeniekwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie umowy, w
szczególności Wykonawca będzie
zobowiązanywykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą
podwyższenia wynagrodzenia
a wpływem zmiany zasad,
októrych mowa w pkt 2) lit. c na
kalkulację ceny ofertowej. Wniosek
powinien obejmować jedynie
te dodatkowekoszty realizacji
zamówienia, które Wykonawca
obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o którychmowa w pkt
2) lit. c.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu

Zamiast:
31/08/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/10/2016   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Zamiast:
31/08/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/10/2016   Godzina: 10:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/09/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-118252
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