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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Tak, § 8 1. Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: 1) ulegnie
zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność
zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią przeszkody o
obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrznei niemożliwe do zapobieżenia, a
więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, „klęskiżywiołowej”). W takim
przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czastrwania
przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem
owystąpieniu ww. przeszkód; 3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminowych
upustówpromocyjnych dla Klientów. W takim przypadku, na okres trwania promocji zmianie
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ulegną cenyjednostkowe asortymentu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Powyższe nie wymaga
sporządzenia aneksu doumowy. 4) Zamawiający w terminie 36 miesięcy licząc od dnia zawarcia
umowy nie wykorzysta ilościobjętych niniejszą umową. W takiej sytuacji Zamawiający może
zmienić termin obowiązywania umowy oczas niezbędny do wyczerpania ilości określonych w
umowie, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Przewiduje sięmożliwość zmiany wynagrodzenia w
przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmianystawki podatku od
towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albowysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lububezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, nazasadach i w sposób określony w ust. 3-13, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy,4) zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawiez dnia 4 października
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia
wprzypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie
do częściprzedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu
wejścia w życieprzepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do
części przedmiotu Umowy,do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i
usług. 4. W przypadku zmiany, o którejmowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostaniewyliczona na podstawie nowych przepisów.
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2
pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust 1, w
odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy w związku z
wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego
wynagrodzeniaza pracę, minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie
zasad podleganiaubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie
wysokości stawki składki naubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 2 pkt 2,wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi
kosztu ponoszonego Dostawcy w związkuze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób
realizujących przedmiot Umowy, do wysokości aktualnieobowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę lub do wysokości minimalnej stawki godzinowej zuwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
lubstawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu będzie odnosić się wyłącznie do
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częściwynagrodzenia osób świadczących usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W
przypadku zmiany,o której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianiekosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom
realizującym przedmiot umowy. Kwotaodpowiadająca wzrostowi kosztu będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczącychusługi związane z realizacją przedmiotu
Umowy. 8. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każdaze stron może wystąpić do
drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenianależnego Dostawcy,
wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczeniecałkowitej kwoty,
o jaką wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od którejnastąpiła
bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę
wysokościnależnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub
pkt 3, jeżeli zwnioskiem występuje Dostawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będziewynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemnezestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i
po zmianie) osób realizujących przedmiot Umowy, wraz zokreśleniem zakresu (części etatu), w
jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacjąprzedmiotu umowy oraz części
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, októrej mowa w ust. 2
pkt 2, lub 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie)
osóbrealizujących przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
UbezpieczeńSpołecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części ﬁnansowanej
przez Dostawcę, zokreśleniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacjąprzedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, októrej mowa w ust. 2 pkt 3. 10. W terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, strona, która otrzymała wniosek,
przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę,
o którą wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez
stronęinformacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta
może ponowniewystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy
ust. 9 oraz 12 stosuje sięodpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10
dni roboczych od dnia zatwierdzeniawniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. 13.
Strony dopuszczają możliwość zmianredakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych stron ujawnionych w rejestrachpublicznych, a także zmian korzystnych z punktu
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widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególnościprzyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanielub użytkowanie
przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej
sytuacji,strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryﬁkujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowybądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych
albo też kierując sięposzanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przedewszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacjiprzedmiotu umowy. 14. Żadnej ze stron Umowy
nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie stronymuszą wyrazić zgodę się na zawarcie
aneksu). §8 (1) 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowywe wszystkich jej
zakresach (w tym w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy a
takżeterminu realizacji pojedynczych zleceń, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu
przedmiotowego) w przypadkuwystępowania okoliczności utrudniających lub
uniemożliwiających realizację zamówienia (lub dopieromających taki stan wywołać) w związku
z występowaniem COVID-19. 2. Strony informują się wzajemnie owpływie okoliczności
związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o iletaki
wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do
informacji, októrej mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą
dotyczyć w szczególności: 1)nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunekpracy, które uczestniczą lub mogłyby
uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich obowiązkowąhospitalizację, objęcie
kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z pozostawaniem wstyczności z
osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19, zwolnienie od
wykonywaniapracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o
którym mowa w art. 32 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w raziechoroby i macierzyństwa, lub dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanymstopniu niepełnosprawności do
ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności wprzypadku zamknięcia
żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza
dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu
rozprzestrzeniania się COVID-19; 2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego
lubdziałającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w
związku zprzeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia
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określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3) poleceń lub decyzji wydanych
przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 4) wstrzymania lub trudności w zakresie
realizacji dostaw; 5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu
ograniczają możliwość wykonania umowy; 6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w
zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 3. W przypadku
wykonawców mających siedzibę lub wykonujących działalność związaną z realizacją umowy
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentów, o których mowa w ust. 2,
składa się dokumenty wydane przez odpowiednie instytucje w tych krajach lub oświadczenia
tych wykonawców. 4. Każda ze stron może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie tej umowy. 5. Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
wystąpieniem COVID-19 o których mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie umowy w
uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, w szczególności poprzez: 1) zmianę
terminu wykonania umowy polegającą w szczególności na wydłużeniu terminu jej
obowiązywania w związku z czasowym zawieszeniem realizacji zamówień, o którym mowa w
§81 ust. 5 pkt. 2 Umowy, a także zmianęterminu realizacji pojedynczych zleceń o którym mowa
w §3 ust. 2 Umowy. 2) czasowe zawieszenie realizacji zamówień tj. wykonywania umowy, 3)
zmianę sposobu wykonywania dostaw, 4) zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i
odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzeniaWykonawcy, o ile wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej
umowy. 6. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o
których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w
uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany umowy zgodnie z ust. 5. 7. Zmiana terminu
wykonania umowy lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy może nastąpić o czas trwania
przeszkody i/lub o czas trwaniaskutków związanych z wystąpieniem tej przeszkody. W
przypadku wydłużenia terminu obowiązywania umowy, zmiana może nastąpić o czas niezbędny
do wyczerpania ilości określonych w umowie. 8. Strona wnioskująca o zmianę umowy
przedstawia wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej
wykonanie. 9. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z
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wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich
umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają
odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub
jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania
umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 10. W przypadku dokonania zmiany umowy,
jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówieniapowierzoną do wykonania podwykonawcy,
wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w
sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej
korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
W ogłoszeniu powinno być: Tak, §8, 1.Przewiduje się możliwości zmiany umowy, gdy: 1)
ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 2) wystąpią przeszkody
o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia,
a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”, „klęski żywiołowej”). W
takim przypadku termin realizacji przedmiotu umowy może ulec przesunięciu o czas trwania
przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o
wystąpieniu ww. przeszkód; 3) W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę terminowych
upustów promocyjnych dla Klientów. W takim przypadku, na okres trwania promocji zmianie
ulegną ceny jednostkowe asortymentu wskazanego w ofercie Wykonawcy. Powyższe nie
wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 4) Zamawiający w terminie 36 miesięcy licząc od dnia
zawarcia umowy nie wykorzysta ilości objętych niniejszą umową. W takiej sytuacji
Zamawiający może zmienić termin obowiązywania umowy o czas niezbędny do wyczerpania
ilości określonych w umowie, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 5) Nastąpi potrzeba zmiany
zaoferowanego przedmiotu umowy. Powyższe może nastąpić w szczególności w sytuacji: a)
zmiany producenta wyrobu (w ramach grupy kapitałowej, do której należy producent wyrobu
zaoferowanego przez Wykonawcę) wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru
katalogowego lub nazwy wyrobu, b) wprowadzania do obrotu zmodyﬁkowanego lub
ulepszonego wyrobu wraz z ewentualnie towarzyszącą jej zmianą numeru katalogowego lub
nazwy wyrobu, c) zaprzestania produkcji zaoferowanych wyrobów, - o ile zmienione lub
zamienne wyroby (zestawy ﬁltracyjne) będą spełniać wymagania zawarte w opisie przedmiotu
zamówienia a cena tych wyrobów nie wzrośnie względem ceny ofertowej. 6) W przypadku braku
wyrobów na rynku np. wskutek opóźnień w zwolnieniu serii lub zakończenia produkcji,
Zamawiający dopuszcza zmianę umowy poprzez dostarczenie wyrobów (zestawów ﬁltracyjnych)
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o krótszym okresie ważności niż 12 miesięcy z tym zastrzeżeniem, że termin ważności dla
dostarczanej w tym okresie części wyrobów będzie nie krótszy niż 8 miesięcy od daty dostawy
do siedziby Zmawiającego. 2. Przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku
wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
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, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, na zasadach i w sposób określony w ust. 3-13, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy, 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. 3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 2 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej,
zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających
stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 4. W przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 5. Zmiana wysokości
wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lub 3, będzie
obejmować wyłącznie część wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust 1, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę,
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w
ust. 2 pkt 2, wynagrodzenie ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu
ponoszonego Dostawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń osób realizujących
przedmiot Umowy, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za
pracę lub do wysokości minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub stawki godzinowej.
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
osób świadczących usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy. 7. W przypadku zmiany, o
której mowa w ust. 2 pkt 3, wynagrodzenie Dostawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą
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zmianie kosztu ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom realizującym
przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia osób świadczących usługi związane z realizacją przedmiotu Umowy. 8. W
celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 2, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Dostawcy, wraz z
uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką
wynagrodzenie Dostawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
należnego wynagrodzenia. 9. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lub pkt 3,
jeżeli z wnioskiem występuje Dostawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z
których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy,
w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób
realizujących przedmiot Umowy, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2, lub 2)
pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób realizujących
przedmiot Umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części ﬁnansowanej przez
Dostawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 3. 10. W terminie 10 dni roboczych
od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 8, strona, która otrzymała wniosek,
przekaże drugiej stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę,
o którą wynagrodzenie należne Dostawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez stronę
informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może
ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8. W takim przypadku przepisy ust. 9
oraz 12 stosuje się odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni
roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. 13.
Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem
zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu
widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację,
obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie
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przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji,
strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryﬁkujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych
albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz
ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zamiarem wykonania przedmiotu umowy,
określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. 14. Żadnej ze stron
Umowy nie przysługuje roszczenie o zawarcie aneksu (obie strony muszą wyrazić zgodę się na
zawarcie aneksu). §8 (1) 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy we wszystkich
jej zakresach (w tym w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania niniejszej umowy a także
terminu realizacji pojedynczych zleceń, wynagrodzenia wykonawcy, zakresu przedmiotowego)
w przypadku występowania okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację
zamówienia (lub dopiero mających taki stan wywołać) w związku z występowaniem COVID-19.
2. Strony informują się wzajemnie o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID19 na należyte wykonanie niniejszej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.
Strony umowy potwierdzają ten wpływ, dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu
pierwszym, oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności: 1) nieobecności
pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek
pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia z uwagi na: ich
obowiązkową hospitalizację, objęcie kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku
z pozostawaniem w styczności z osobami, których zdrowie zostało zagrożone przez COVID-19,
zwolnienie od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad
dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub
dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności w
przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do
których uczęszcza dziecko, lub niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego
opiekuna z powodu rozprzestrzeniania się COVID-19; 2) decyzji wydanych przez Głównego
Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego
inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na
wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 3)
poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11
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ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, w tym jej zmian; 4)
wstrzymania lub trudności w zakresie realizacji dostaw; 5) innych okoliczności, które
uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 6)
okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy. 3. W przypadku wykonawców mających siedzibę lub wykonujących
działalność związaną z realizacją umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce
dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa się dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oświadczenia tych wykonawców. 4. Każda ze stron może żądać
przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 5.
Zamawiający po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 o których
mowa w ust. 2 wpływają na należyte wykonanie umowy w uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje
zmiany umowy, w szczególności poprzez: 1) zmianę terminu wykonania umowy polegającą w
szczególności na wydłużeniu terminu jej obowiązywania w związku z czasowym zawieszeniem
realizacji zamówień, o którym mowa w §81 ust. 5 pkt. 2 Umowy, a także zmianę terminu
realizacji pojedynczych zleceń o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy. 2) czasowe zawieszenie
realizacji zamówień tj. wykonywania umowy, 3) zmianę sposobu wykonywania dostaw, 4)
zmianę zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia lub
sposobu rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy, - o ile wzrost ceny spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 6. W przypadku stwierdzenia,
że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 2, mogą wpłynąć
na należyte wykonanie umowy, zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać
zmiany umowy zgodnie z ust. 5. 7. Zmiana terminu wykonania umowy lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy może nastąpić o czas trwania przeszkody i/lub o czas trwania skutków
związanych z wystąpieniem tej przeszkody. W przypadku wydłużenia terminu obowiązywania
umowy, zmiana może nastąpić o czas niezbędny do wyczerpania ilości określonych w umowie.
8. Strona wnioskująca o zmianę umowy przedstawia wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie. 9. Wykonawca i podwykonawca, po
stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają
na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem zamówienia
publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą
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zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej
części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń. 10. W
przypadku dokonania zmiany umowy, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną
do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca mogą uzgodnić odpowiednią
zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez
podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy zmienionej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą.
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