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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Miasto i Gmina Pleszew, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Rynek  1, 63300   Pleszew, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (062) 74 28 300, 

e-mail umgpleszew@pleszew.pl, faks (062) 74 28 301. 

Adres strony internetowej (url): http://bip.pleszew.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.5) 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmiany umowy: 1) w zakresie sposobu Wykonania 

przedmiotu umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. 2) w związku z 

wprowadzeniem lub zmianą podwykonawców. 3) zmiany wynagrodzenia w związku z koniecznością zwiększenia liczby zakupionych biletów, w 

związku ze wzrostem uczniów, którym należy zakupić bilety. 4) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany ustawowej stawki 

podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 5) Zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli 

zmiany wskazane w pkt 4), 5) i 6) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmiany umowy: 1) w zakresie sposobu 

Wykonania przedmiotu umowy w przypadku, jeżeli konieczność zmian będzie wynikała ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. 2) w 

związku z wprowadzeniem lub zmianą podwykonawców. 3) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy, w razie zmiany ustawowej stawki podatku 

VAT – stosownie do zmiany tej stawki. 4) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 5) Zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Jeżeli 

zmiany wskazane w pkt 3), 4) i 5) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Drukuj


