
        Woskowice Małe, 07.09.2022 r. 

Ośrodek Leczenia Odwykowego 

w Woskowicach Małych 

ul. Pałacowa 15 

46-100 Namysłów 

 

Zmiana SWZ i projektów umów 

 

Na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.)  

 

 

I. W SWZ dokonuje się następujących zmian:  

 

Rozdział 7 Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które 

zostaną wprowadzone do treści tej umowy 

Część I pkt. 4 ppkt 10 SWZ 

Zapis przed zmianą: dopuszcza się zmianę umowy dotyczącą wynagrodzenia Wykonawcy, 

jeżeli w okresie trwania umowy zaistnieje konieczność zmniejszenia ilości pomieszczeń do 

sprzątania, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

(nieprzewidywalna zmiana zapotrzebowania), a wartość tych zamówień/świadczeń nie 

przekracza 30% wartości zamówienia (netto) określonej pierwotnie w umowie. Wówczas 

wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do dotychczasowego z uwzględnieniem 

powierzchni pomieszczeń i nakładu pracy niezbędnego do utrzymania ich w czystości. W 

takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie aneksu do umowy. 

Zapis po zmianach: dopuszcza się zmianę umowy dotyczącą wynagrodzenia Wykonawcy, 

jeżeli w okresie trwania umowy zaistnieje konieczność zmniejszenia ilości pomieszczeń do 

sprzątania, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

(nieprzewidywalna zmiana zapotrzebowania), a wartość tych zamówień/świadczeń nie 

przekracza 30% wartości zamówienia (netto) określonej pierwotnie w umowie. Wówczas 

wynagrodzenie zostanie obniżone proporcjonalnie do dotychczasowego z uwzględnieniem 

powierzchni pomieszczeń i nakładu pracy niezbędnego do utrzymania ich w czystości. 



Minimalna wartość świadczeń stron nie może być niższa niż 70 % wartości zamówienia (netto) 

określonej pierwotnie w umowie. W takiej sytuacji wymagane jest sporządzenie aneksu do 

umowy. 

 

Rozdział 12 Opis sposobu przygotowania oferty 

Pkt 9 ppkt 4) 

Zapis przed zmianą: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem) 

Zapis po zmianach: wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 

pełnomocnikiem (liderem) 

 

 

II. W projekcie umowy dla zadania 1 (załącznik nr 2 do SWZ) dokonuje się 

następujących zmian:  

 

§ 8 pkt 8 lit. b 

Zapis przed zmianą: zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą, która została 

wyszczególniona w załączniku nr 1 do SWZ – wykaz pomieszczeń i wyposażenia do 

sprzątania. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o koszt sprzątania pomieszczenia, które 

zostanie wyłączone z umowy. 

Zapis po zmianach: zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą, która została 

wyszczególniona w załączniku nr 1 do SWZ – wykaz pomieszczeń i wyposażenia do sprzątania. 

Wynagrodzenie zostanie zmniejszone o koszt sprzątania pomieszczenia, które zostanie wyłączone 

z umowy, przy czym zmniejszenie zakresu świadczenia wynikającego z umowy i wynagrodzenia 

wskazanego w § 8 ust. 1 nie może w czasie trwania umowy wynosić więcej niż 30 %wartości 

zamówienia netto. 

 

§ 10 ust. 2 

Zapis przed zmianą: Kary wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu. 

Zapis po zmianach: Kary wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu, jednakże 

łączna, maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy, stanowi 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto z § 8 ust. 1 umowy. 

 



II. W projekcie umowy dla zadania 2 (załącznik nr 2 do SWZ) dokonuje się 

następujących zmian:  

 

§ 8 pkt 8 lit. b 

Zapis przed zmianą: zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą. Wynagrodzenie 

zostanie zmniejszone o koszt sprzątania pomieszczenia, które zostanie wyłączone z umowy. 

Zapis po zmianach: zmniejszenia ogólnej powierzchni objętej usługą. Wynagrodzenie zostanie 

zmniejszone o koszt sprzątania pomieszczenia, które zostanie wyłączone z umowy, przy czym 

zmniejszenie zakresu świadczenia wynikającego z umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 

nie może w czasie trwania umowy wynosić więcej niż 30 %wartości zamówienia netto. 

 

§ 10 ust. 2 

Zapis przed zmianą: Kary wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu. 

Zapis po zmianach: Kary wymienione w ustępie poprzednim podlegają sumowaniu, jednakże 

łączna, maksymalna wysokość kar umownych, której może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy, stanowi 20 % wartości łącznego wynagrodzenia brutto z § 8 ust. 1 umowy 
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