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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Nowe Centrum Administracyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy numer

identyfikacyjny 12323468800000, ul. ul. Ujastek  1, 31-752  Kraków, woj. małopolskie, państwo

Polska, tel. 694 734 573, e-mail kontakt@nca.malopolska.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): nca.malopolska.pl 

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: Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1. Określona

stawkę za 1 roboczogodzinę jednego pracownika ochrony może ulec zmianie jedynie raz w ciągu

obowiązywania Umowy, nie wcześniej niż 01.01.2022 r., w przypadku zmiany: 1) wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku, gdy zmiana stawki wynagrodzenia

dokonywana jest na żądanie Wykonawcy, w oświadczeniu, należy przedstawić dodatkowo

kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy uwzględniających zmianę okoliczności w

celu wykazania, że mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.



Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu usług

zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie dwóch

lat od udzielenia zmówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego. 4. Zamawiającemu służy prawo żądania zmiany pracowników

ochrony wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji usługi bez podania przyczyny takiego

żądania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezwłocznej zmiany osób

wyznaczonych do realizacji, przy czym nowe osoby muszą spełniać wymagania - posiadali

aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz przynajmniej

roczne doświadczenie w sprawowaniu ochrony budynku użyteczności publicznej o powierzchni

użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m2. 5. W przypadku zmiany składu osobowego pracowników

ochrony wskazanych w wykazie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo do

aktualizacji tego wykazu, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby do pracy, a

także do poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie. 

W ogłoszeniu powinno być: Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1.

Określona stawkę za 1 roboczogodzinę jednego pracownika ochrony może ulec zmianie jedynie

raz w ciągu obowiązywania Umowy, nie wcześniej niż 01.01.2022 r., w przypadku zmiany: 1)

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 2) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku, gdy zmiana stawki wynagrodzenia

dokonywana jest na żądanie Wykonawcy, w oświadczeniu, należy przedstawić dodatkowo

kalkulację kosztów pracy z oferty oraz kosztów pracy uwzględniających zmianę okoliczności w

celu wykazania, że mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3.

Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień polegających na powtórzeniu usług

zgodnych z przedmiotem niniejszej umowy, w trybie zamówienia z wolnej ręki, w okresie dwóch

lat od udzielenia zmówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego. 4. Zamawiającemu służy prawo żądania zmiany pracowników

ochrony wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji usługi bez podania przyczyny takiego

żądania. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania niezwłocznej zmiany osób

wyznaczonych do realizacji, przy czym nowe osoby muszą spełniać wymagania, posiadać

przynajmniej roczne doświadczenie w sprawowaniu ochrony budynku użyteczności publicznej o

powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000 m2. 5. W przypadku zmiany składu osobowego

pracowników ochrony wskazanych w wykazie, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie,



każdorazowo do aktualizacji tego wykazu, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej

osoby do pracy, a także do poinformowania Zamawiającego o zaistniałej zmianie. 


