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OR-IV.272.2.31.2019                                                                               Rzeszów, dnia 11.09.2019 r. 
 

Do zamieszczenia na stronie 
internetowej zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 2 

 
dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Wdrożenie systemu  

i dostawa infrastruktury IT dla Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej 
Rzeczypospolitej” 

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

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) niniejszym zawiadamiam,  
iż ulega zmianie treść SIWZ w tym treść załączników stanowiących jej integralną część, 
następująco: 
 
1. Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że: 

• pkt 1.2 rozdz. XII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2019 r. o godz. 10:00. Oferty złożone po 
tym terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną 
niezwłocznie zwrócone wykonawcom”; 

• pkt 2.1 rozdz. XII, otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2019 r., o godz. 11:00, w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, kod pocztowy: 35-010, 
al. Łukasza Cieplińskiego – pok. nr 207”. 

 
2. Zmienia się treść załącznika nr 3 „Istotne postanowienia (…)” do  SIWZ, w ten sposób,  

że w § 10:  

• w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„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.”; 

• ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca może 
złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne  
w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad określonych w ust. 1 pkt 4. 
Wniosek powinien zawierać propozycję kwoty wynagrodzenia po zmianie oraz 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty o którą 
wzrosły koszty wykonania zamówienia, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany 
wykazać za pomocą środków dowodowych wpływ zmiany zasad podlegania 
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ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad określonych w ust. 1 pkt 4 
na podwyższenie kosztów wykonania zamówienia w stosunku do kalkulacji ceny 
ofertowej w szczególności umowami o pracę, zgłoszeniami pracowników do ubezpieczeń 
społecznych itp. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji 
zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub zasad określonych w ust. 1 
pkt 4.”; 

• ust. 8 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: 
„Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, na koszty 
wykonania zamówienia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 
umowy przez Zamawiającego.”. 

 
 
Pozostałe warunki przedmiotowego postępowania nie ulegają zmianie. 
 

W związku z wystąpieniem przesłanek, o których mowa w art. 38 ust. 6 ustawy 
zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16.09.2019 r., do godz. 10:00. 
 
 


