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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 313450 - 2014 data 22.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22
5537800, fax. 22 8269292.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej świadczonych usług, strony
zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT i w konsekwencji tego
podatek w zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny netto wg stawki zgodnej z
obowiązującym prawem i w konsekwencji tego strony dokonają stosownej zmiany wysokości
wynagrodzenia brutto.
W ogłoszeniu powinno być: W przypadku zmiany: 1) ustawowej stawki podatku VAT dotyczącej
świadczonych usług, strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego
wysokość VAT i w konsekwencji tego podatek w zmienionej wysokości zostanie naliczony do ceny
netto wg stawki zgodnej z obowiązującym prawem i w konsekwencji tego strony dokonają
stosownej zmiany wysokości wynagrodzenia brutto. Zmiany wynagrodzenia wejdą w życie z
początkiem następnego miesiąca rozliczeniowego licząc od dnia zawarcia aneksu, 2) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr
240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), 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 przez Wykonawcę niniejszej
umowy, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych
zmian, może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. W przypadku ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, strony
zobowiązują się w terminie 7 dni od daty zakończenia negocjacji do zawarcia stosownego aneksu
do umowy w tej sprawie. Zmiany wynagrodzenia wejdą w życie z początkiem następnego miesiąca
rozliczeniowego licząc od dnia zawarcia aneksu.


