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Zespół Szkół Technicznych 

im. gen. Władysława Andersa 

w Białymstoku 

ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok  

tel. 85 742-12-13 

fax 85 742-29-23 

www.zst.bialystok.pl  
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl  

 

Zamawiający, stosownie do postanowień wynikających z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), wprowadza  następujące zmiany: 

1) w Formularzu ofertowym - z uwagi na odstąpienie od wymogu ujęcia w realizacji 

przedmiotowego zadania osób na etacie: 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „Ilość pracowników na etacie”, zmienia się na treść 

w brzmieniu: „Ilość pracowników”, 

2) w załączniku nr 5 „Istotne postanowienia umowy” w § 3 ust. 3  

dotychczasowa treść w brzmieniu: „Ilość osób zatrudnionych na etacie”, zmienia się na treść 

w brzmieniu: „Ilość pracowników”, 

3) w załączniku nr 5 „Istotne postanowienia umowy” w § 9 skreśla się dotychczasową treść 

ust. 2 i dodaje się ust. 2-8 w brzmieniu: 

2. „Na podstawie regulacji art. 144 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wyraża zgodę 

na dopuszczalność wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i warunkach określonych  

w niniejszej umowie. Zmiana umowy może obejmować w zakresie dozwolonym przez prawo: 

a) zmianę jakości, parametrów lub innych charakterystycznych dla przedmiotu zamówienia, 

b) zmianę czasookresu świadczonych usług o których mowa w cz. III pkt. 1 Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia”, 

c) w przypadku kiedy zmiana umowy konieczna będzie ze względu na zmianę 

obowiązujących przepisów w zakresie realizowanych przez Zamawiającego zadań. 

3. Warunkami dokonania ww. zmian mogą być, gdy: 

a) nastąpi zmiana organizacyjna leżąca po stronie Zamawiającego, 

b) wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań wynikających 

z działalności statutowej Zamawiającego, 

http://www.zst.bialystok.pl/
mailto:zst-anders@wp.pl
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c) w wyniku zmiany umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości wykonywanych 

przez Zamawiającego zadań, 

d) będzie to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązującego prawa. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 i 3 dokonywane będą na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy i wymagają zgody stron. 

5. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie Wykonawcy, 

dotyczące niewykonanej części zamówienia, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania 

umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania 

waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa 

wyżej na wynagrodzenie Wykonawcy. 

6. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie Wykonawcy, 

dotyczące niewykonanej części zamówienia, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania 

umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem 

dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku 

Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz 

szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

7. W przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wynagrodzenie Wykonawcy, 

dotyczące niewykonanej części zamówienia, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania 

umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego 

wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych 

cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

8. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian na wzrost wynagrodzenia 

Wykonawcy, Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy 

do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających 

żądania Wykonawcy.”, 

 

4) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 1) tiret 1 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „całodobowo we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, 

niedziele i święta - dotyczy budynku szkoły ze stołówką przy ul. Stołecznej 21,”,  
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zmienia się na treść w brzmieniu: „całodobowo we wszystkie dni tygodnia – w tym soboty, 

niedziele i święta - dotyczy budynku szkoły ze stołówką przy ul. Stołecznej 21 – minimum 4 

pracowników Wykonawcy”, 

5) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 1) tiret 2 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „w dni pracujące w godz. 15:00 – 07:00 dnia następnego 

oraz całodobowo w dni wolne dla szkoły – dotyczy budynku pracowni zajęć praktycznych szkoły 

przy ul. Grunwaldzkiej 18.”,  

zmienia się na treść w brzmieniu: „w dni pracujące w godz. 15:00 – 07:00 dnia następnego oraz 

całodobowo w dni wolne dla szkoły – dotyczy budynku pracowni zajęć praktycznych szkoły przy 

ul. Grunwaldzkiej 18 – minimum 3 pracowników Wykonawcy. 

 

Układ godzinowy i dni wolnych przedstawia się następująco:  

SZKOŁA  ZE STOŁÓWKĄ UL. STOŁECZNA 21 

rok 2016 od 01.03.2016 

306 dni x 24 godz.  

rok 2017 

365 dni x 24 godz.  

rok 2018 

365 dni x 24 godz.  

rok 2019 do 28.02.2019 

59 dni x 24 godz.  

 

PRACOWNIA ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZST  UL. GRUNWALDZKA  18 

rok 2016  od 01.03.2016 

212 dni x 16 godz. (godziny od 15.00 do 07.00) 

94 dni x 24 godz.  

rok 2017 

251 dni x 16 godz.  

114 dni x 24 godz.  

rok 2018 

252 dni x 16 godz.  

113 dni x 24 godz.  

rok 2019  do  28.02.2019 

42 dni x 16 godz.  

17 dni x 24 godz.”, 
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6) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 1) tiret 4 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „ochrona obiektów i mienia w celu zabezpieczenia ich przed 

włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem bądź dewastacją”,  

zmienia się na treść w brzmieniu: „ochrona obiektów, mienia, dokumentów, sprzętu, pojazdów 

znajdujących się na terenie Zamawiającego, ogrodzenia i nasadzeń stanowiących własność 

Zamawiającego w celu zabezpieczenia ich przed włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem bądź 

dewastacją,”, 

 

7) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 1) tiret 11 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przed utratą 

zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły”,  

zmienia się na treść w brzmieniu: „zapewnienie bezpieczeństwa i zapobieganie przed utratą 

zdrowia lub życia osób przebywających na terenie szkoły. Informowanie Zamawiającego o 

zaistniałych zdarzeniach,”, 

 

8) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 1) tiret 26 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „przed przyjęciem służby dokonanie przeglądu zewnętrznego 

obiektu szkoły, odnotowanie uwag w prowadzonej dokumentacji”,  

zmienia się na treść w brzmieniu: „przed przyjęciem służby dokonanie przeglądu zewnętrznego 

obiektu szkoły, odnotowanie uwag w prowadzonej dokumentacji. W szczególności w przypadku 

stwierdzenia otwartych okien, drzwi – pozamykać i sporządzić wykaz dla Zamawiającego,”, 

 

9) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 6)  

- po lit. e) dodaje się lit. f) w brzmieniu: 

„f) kserokopie dokumentów tożsamości i posiadanej licencji.” 

 

 

10) w cz. III SIWZ pn.: „Opis przedmiotu zamówienia” pkt 1 ppkt 23)  

dotychczasowa treść w brzmieniu: „zamiatanie i odśnieżanie pieszych ciągów komunikacyjnych, 

łącznie z przyległymi do posesji szkoły”,  

zmienia się na treść w brzmieniu: „zamiatanie i odśnieżanie pieszych ciągów komunikacyjnych, 

łącznie z przyległymi do posesji szkoły. Na terenach zewnętrznych, tj. poza ogrodzeniem, przy 
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ul. Stołecznej 21 przewiduje się: do odśnieżania – 29 m2, do sprzątania – 132 m2, pielęgnacji 

terenów zielonych nie przewiduje się”, 

11) w cz. XIX SIWZ pn.: „Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tychże kryteriów i sposobu oceny ofert”  

w pkt 1: 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „„Pracownicy na etacie” = 20 %”, zmienia się na treść 

w brzmieniu: „„Ilość pracowników” = 20 %”, 

w pkt 3: 

dotychczasowa treść w brzmieniu: „„Pracownicy na etacie”:”, zmienia się na treść 

w brzmieniu: „„Ilość pracowników”:”, 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

 

                                   /-/ Tadeusz Halicki 
                          Dyrektor  

               Zespołu Szkół Technicznych  

                        w Białymstoku 


