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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Krajowy numer identyfikacyjny 
37902000000000, ul. ul. Pożaryskiego  28, 04-703  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,  
tel. 22 112 52 05, e-mail iel@iel.waw.pl, faks 22 112 54 44.  
Adres strony internetowej (url): www.izolatory.pl  
 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  
Punkt: 4  
W ogłoszeniu jest: W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu  
20 szt. pojemników o pojemności 1m3 każdy do bieżącego składowania odpadów o kodach 15 02 02* 
i 07 02 17.  
W ogłoszeniu powinno być: W celu selektywnej zbiórki odpadów, Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu 15 szt. pojemników o pojemności 1m3 każdy do bieżącego składowania odpadów  
o kodach 15 02 02* i 07 02 17.  
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: 2. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w sytuacjach, których nie można było 
przewidzieć w dniu podpisania umowy, w szczególności dotyczące zmiany wynagrodzenia brutto  
w wyniku: 1) zmiany obowiązującej stawki VAT, 2) zmiany wysokości wynagrodzenia w razie 
pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu czynnego podatnika VAT, 3) zmiany 
przepisów prawnych istotnych dla realizacji umowy.  
W ogłoszeniu powinno być: 2.Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Konieczność zmiany umowy 
spowodowana musi być okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie 
mógł przewidzieć i mogą one dotyczyć w szczególności: 1) zmiany obowiązującej stawki VAT, 2) 
zmiany wysokości wynagrodzenia w razie pozbawienia Wykonawcy w trakcie trwania umowy statusu 
czynnego podatnika VAT, 3) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji umowy, 4) 
zwiększenia kosztów związanych z realizacją zamówienia. Ewentualna zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz na kwartał, pod warunkiem zgłoszenia jej na 14 dni 
przed początkiem nowego kwartału. Łączna wartość zmian nie może przekroczyć 50% wartości 
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.  
 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2020-02-24, godzina: 10:15  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu: Data: 2020-02-26, godzina: 10:15  
  


