
Lublin, 10 marca 2017 r.
Znak sprawy: ZP 04/2017

Zmiana treści SIWZ nr 2

Zamawiający: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, na podstawie art.
38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 ze zm. – dalej ustawa), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na  usługę  żywienia  pacjentów  Szpitala  Instytutu  Medycyny  Wsi  im.  Witolda  Chodźki  w
Lublinie dokonuje zmian treści SIWZ nr 2 w poniżej wskazanym zakresie:

Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów projektu umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, poprzez
dookreślenie  zasad  realizacji  przez  Zamawiającego  obowiązku  wnikającego  z  zart.  142  ust.  
5 ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014 r. tj.
w treści,  którą stosuje się do przedmiotowego postepowania nakazują aby: ,,umowa zawarta na
okres  dłuższy niż  12  miesięcy zawiera  postanowienia  o  zasadach wprowadzania  odpowiednich
zmian wysokości wynagordzenia należnego Wykonawcy (…). 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż dalsza część pytania Wykonawcy została załączona do niniejszej zmiany
treści SIWZ nr 2. 
Ponadto Zamawiający dokonuje zmian treści wzoru umowy - załacznika nr 5 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający zmienia w Rodz. VII pkt 7.15 oraz Rozdz. VIII SIWZ w następujący
sposób:

,,7.15 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

OFERTA –  Usługa żywienia pacjentów Szpitala Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie
                                                   Nr postępowania ZP04/2017

b) Nie otwierać przed dniem 14.03.2017 r.   do godz. 12:15 

VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

8.1   Ofertę  wraz  z  dokumentami,  o  których  mowa  w  Rozdziale  5  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia
14.03.2017     r.  do godziny 12:00 w Kancelarii IMW:
 Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki ; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin
Godziny pracy Kancelarii–  od poniedziałku  do piątku  od  7.00 do 16.00,  z  wyłączeniem dni  ustawowo
wolnych od pracy.



8.2Decydujące  znaczenie  dla  zachowania  terminu  składania  ofert  ma  data  i  godzina  wpływu  oferty w
miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.
8.3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  14.03.2017 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Instytut Medycyny Wsi im.
Witolda Chodźki ; ul. Jaczewskiego 2; 20-090 Lublin /Sala 1/”.

Zamawiający dodaje do Rozdz. XVI pkt 16.3 w następującym brzmieniu:
                                                                      
,,1)  Strony postanawiaja  iż  dokonają  w  formie  pisemnego  Aneksu  zmiany wynagrodzenia  w  wypadku
wystapienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r – Prawo zamówien publicznych.
2) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a określona
wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
3)  W  przypadku  zmiany  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysokości  minimalnej  stawki
godzinowej,  wynagrodzenie  wykonawcy  ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  kosztów  Wykonawcy
wynikających ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. W przypadku
zmiany  zasad  podleganiu  ubezpieczeniu  społecznemu  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokości
składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość
wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy,  jeżeli  będzie on zobowiązany ponieść takie zobowiązanie przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia.
4)  Za  wyjątkiem  stawki  od  towaru  i  usług,  wrowadzenie  zmian  wymaga  złożenia  przez  Wykonawcę
oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wnikajacycm z wprowadzonych zmian.”.

Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 
Ponadto pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

W załączeniu:
1) pytanie Wykonawcy
2) zmieniony załącznik nr 5 do SIWZ – wzór umowy

Lubllin, dnia 10.03.2017r.

/-/Prof. nzw. dr hab. n. med. 
       Pani Iwona Bojar
             Dyrektor 

     Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie




