FL-2/223/164/20/MK

Warszawa,14 grudnia 2020 r.

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: usługi utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dla Sieć
Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia
Profesora Ignacego Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera
8, sprawa nr FL-2/223/164/20/MK

Działając w trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. ze
zmianami) niniejszym wprowadzamy następujące zmiany do SIWZ:
I.

Do załącznika nr 8 do SIWZ – wzór umowy wprowadza się dodatkowy
paragraf o numerze 10 o następującej treści:
§ 10 KLAUZULA WALORYZACYJNA
1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 umowy w
następujących przypadkach:
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) w przypadku zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2), 3) i 4) będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
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2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.
3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy
minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów
wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie
są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie
przewyższającej wysokość płacy minimalnej.
4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy
po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać
związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu na
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą
zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 3) niniejszego paragrafu.
5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4) niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek
o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po
zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
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kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a
wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu
na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze
zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4) niniejszego paragrafu.
6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust.
1 pkt 1), 2), 3) i 4) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w
dniu zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeszcze nie wykonano.
7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 Umowy należy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez
Zamawiającego.
Numeracja kolejnych paragrafów ulega odpowiednio wprowadzenia w/w zmianie.
II. W punkcie XV ust. 11, 12 i 14 zmienia się datę złożenia i otwarcia ofert z
16.12.2020 na 21.12.2020 r.
JEST:
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie),
w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 254 Zespól Zamówień
Publicznych i Zaopatrzenia w godz. 1000 - 1500 w dni robocze, do dnia
16.12.2020 r. do godz. 1100.
12. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Usługi
utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dla Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego
Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8 „sprawa
nr FL2/223/164/20/MK – NIE OTWIERAĆ przed godz. 1200 dn. 16.12.2020 r.”
oraz nazwą oferenta.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu 16.12.2020 r. o godz.
1200.
WINNO BYĆ:
11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu (zamkniętej kopercie),
w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 1 pokój 254 Zespól Zamówień
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Publicznych i Zaopatrzenia w godz. 1000 - 1500 w dni robocze, do dnia
21.12.2020 r. do godz. 1100.
12. Koperta winna być w sposób wyraźny oznaczona napisem: „Usługi
utrzymania i rozwoju bazy danych CRO i BDS dla Sieć Badawcza
Łukasiewicz – Instytutu Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego
Mościckiego w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, sprawa
nr FL2/223/164/20/MK – NIE OTWIERAĆ przed godz. 1200 dn. 21.12.2020 r.”
oraz nazwą oferenta.
14.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul.
Rydygiera 8, budynek nr 1 pokój nr 262, w dniu 21.12.2020 r. o godz.
1200
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