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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Krajowy numer identyfikacyjny 27374789400000, ul. ul.

Francuska  78, 40507   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 593 002, e-mail

word@word.katowice.pl, faks 323 593 001.

Adres strony internetowej (url): www.word.katowice.pl

Adres profilu nabywcy: www.word.katowice.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 5

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 3.„Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień

zawartej umowy, polegające na zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) 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, 3) 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 4. W celu dokonania zmiany postanowień zawartej
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umowy strona umowy winna zwrócić się, w formie pisemnej, do drugiej strony,

przedstawiając dowody świadczące o wpływie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz szczegółowe wyliczenie w tym

zakresie. Strona do której zwrócono się, w trybie określonym w zdaniu poprzedni, ma prawo

zweryfikowania prawdziwości i prawidłowości dowodów i wyliczeń, w zakresie dotyczącym

zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 5. W wyniku pozytywnej weryfikacji, o której

mowa w ust. 2 powyżej, strony zawierają aneks do umowy, w którym określają zmienioną

wysokość wynagrodzenia wykonawcy, mając na uwadze, że zmiana w tym zakresie

obowiązuje od momentu wejścia w życie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3".
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