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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 583978-N-2020  

Data: 11.09.2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gdański Ośrodek Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 58922800000000, ul. ul. 

Traugutta  29, 80-221  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 524 34 73, e-mail 

piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.  

Adres strony internetowej (url): http://www.sportgdansk.pl/  

Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: II.4)  

W ogłoszeniu jest: Dostawa elektrycznego samochodu dostawczego 5-cio osobowego w 

ramach leasingu operacyjnego wraz z prawem opcji wykupu dla potrzeb Gdańskiego Ośrodka 

Sportu. Pojazd: 1)termin dostawy 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, 2)stan: fabrycznie 

nowy, wyprodukowany w 2020 r., przebieg max. 200kilometrów, 3) napęd: 100% 

elektryczny, 4) kabina pasażerska: 5 miejsc, 6) gwarancja na cały pojazd: min. 24m-ce, 7) 

gwarancja na baterii: min. 8 lat, w przypadku spadku pojemności poniżej 65% początkowej 

pojemności baterii wymiana na nową, 8) termin leasingu operacyjnego: 48 miesięcy od daty 

odbioru pojazdu przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ  

W ogłoszeniu powinno być: Dostawa elektrycznego samochodu dostawczego 5-cio 

osobowego w ramach leasingu operacyjnego wraz z prawem opcji wykupu dla potrzeb 

Gdańskiego Ośrodka Sportu. Pojazd: 1)termin dostawy do 15.12.2020r. od dnia zawarcia 

umowy, 2)stan: fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r., przebieg max. 200kilometrów, 

3) napęd: 100% elektryczny, 4) kabina pasażerska: 5 miejsc, 6) gwarancja na cały pojazd: 

min. 24m-ce, 7) gwarancja na baterii: min. 8 lat, w przypadku spadku pojemności poniżej 

65% początkowej pojemności baterii wymiana na nową, 8) termin leasingu operacyjnego: 48 

miesięcy od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia w SIWZ  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.5)  

W ogłoszeniu jest: Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Istotne zmiany 

postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub skrócenia terminu realizacji, 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia, które 

mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia siły wyższej, b) zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy innych siła wyższa, np. zmiana 

przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego część byłyby z nimi niezgodne, 

które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego części zgodnie z umową lub 



uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności zależnych od Zamawiającego, 

które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. Wszystkich okoliczności wskazanych 

w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w przypadkach konieczność usunięcia 

błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji na podstawie której 

wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, który został przewidziany do 

realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, na których polegał 

Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1b PZP) lub 

podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w 

przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących 

nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie 

spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do 

przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w 

określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było 

przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą 

takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, ogłoszony stan epidemii, anomalie 

spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp.  

W ogłoszeniu powinno być: Mając na uwadze dyspozycję art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy. Istotne zmiany postanowień umownych mogą dotyczyć: 1. Wydłużenia lub 

skrócenia terminu realizacji, zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, zmniejszenia lub 

zwiększenia wynagrodzenia, które mogą nastąpić w następujących przypadkach: a) zaistnienia 

siły wyższej, b) zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego i od Wykonawcy 

innych siła wyższa, np. zmiana przepisów prawa powodująca, że przedmiot umowy lub jego 

część byłyby z nimi niezgodne, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy lub jego 

części zgodnie z umową lub uzyskania celu określonego umową, c) zaistnienie okoliczności 

zależnych od Zamawiającego, które skutkują zmianą terminu realizacji zamówienia. 2. 

Wszystkich okoliczności wskazanych w pkt. 1 ppkt. od a) do ppkt. c), które mogą nastąpić w 

przypadkach konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia niezbędnych zmian w 

dokumentacji na podstawie której wykonywany jest przedmiot umowy. 3. Zmiany podmiotu, 

który został przewidziany do realizacji części umowy (na sytuacji lub zdolnościach podmiotu, 

na których polegał Wykonawca polegał przy spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 

1b PZP) lub podmiotu spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia w przypadku wykazania na dzień dokonania zmiany, że: 1) nowy podmiot nie 

podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1.PZP, oraz 2) warunki określone 

w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ są spełnione przy uwzględnieniu informacji dotyczących 

nowego podmiotu. Uwaga: Przez siłę wyższą należy rozumieć takie zdarzenie, które łącznie 

spełnia następujące kryteria: 1) musi mieć charakter zewnętrzny, 2) musi być niemożliwe do 

przewidzenia (w tym sensie, że stopień jego pojawienia się jest mało prawdopodobny w 

określonej sytuacji przy zachowaniu obiektywnych kryteriów dla oceny, czy możliwe było 

przewidzenie zdarzenia), 3) musi być niemożliwe do zapobieżenia. Siłę wyższą stanowić mogą 

takie zdarzenia, jak np.: zamieszki, strajki, wojny, ogłoszony stan epidemii, anomalie 

spowodowane działaniem sił natury np. powodzie, trzęsienia ziemi, itp. 4.Zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi 

zmiana, odpowiednio: 1)stawki podatku od towarów i usług, 2)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, 3)zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 



społeczne lub zdrowotne, 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, która to zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia 

przez Wykonawcę, następuje na wniosek Strony umowy. W takiej sytuacji Strona wnioskująca 

o zmianę zobowiązana jest do przedstawienia szczegółowych i wyczerpujących informacji 

dotyczących: -wskazania wymiaru/wielkości zmian w/w elementu lub elementów, wraz ze 

wskazaniem przepisów prawa, z których wynika zmiana w/w elementu lub elementów, -

wskazanie wymiaru/wielkości zmiany kosztów wykonania zamówienia spowodowanych tymi 

zmianami. Uzgodniona między Stronami umowy zmiana wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy odbędzie się aneksem do umowy, a w przypadku jej nieuzgodnienia, każda ze 

stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu 

wypowiedzenia.  
 


