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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.22.2019.11 

 

 

        Wykonawcy 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług utrzymania, 
serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń infrastruktury 
technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD” - sprawa BA.WZP.26.22.2019 
 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść § 8 ust. 6 i 9 

wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) na następującą:  

 
 
„6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 

2) zmiany 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 (Dz.U. z 2018 r., poz. 2177), 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 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) 

   - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

9.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4 powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie podwyższone o kwotę, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania 

Umowy ponoszone przez Wykonawcę, z powodu wzrostu kosztów Wykonawcy ze 

względu na konieczność odprowadzenia dodatkowych składek lub wpłat od wynagrodzeń 

osób zatrudnionych na umowę o pracę, biorących udział w realizacji pozostałej do 
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wykonania w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, przy założeniu braku 

zmiany wynagrodzenia netto tych osób.” 

 

 

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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