
 

 

 
                               Wrocław 8.12.2022 r. 

 
PLWSA  1207/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Dostawa paliwa lotniczego JET A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w roku 2023  
Nr nadany sprawie: 11/2022/NZP 
 

I. 
 Na podstawie art. 137 ust. 2 w związku z art. 137 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 
poz. 1129 ze zm.; dalej „PZP”) przekazujemy niniejszym treść zmiany w SWZ: 
 
zmiana 1: 
W załączniku 2.1. do SWZ (formularz oferty), w pkt. 3.3.: 
 
jest: „(…) od 28.02.2023 r. (…)”, powinno być: „(…) do 28.02.2023 r. (…)” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana 2: 
W Załączniku nr 5.1. do SWZ (wzór umowy), w § 4, w pkt. 4 na końcu, po kropce dodaje się zapis w brzmieniu: 
„W wypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy w skutku waloryzacji, o której mowa w Załączniku nr 2 do umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę w 
zakresie odpowiadającym zamianom ceny lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie 
spełnione są warunki: 

a. przedmiotem umowy są usługi lub dostawy, 
b. okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

Po przeprowadzeniu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu w drodze 
oświadczenia, że Wykonawca dokonał odpowiedniej zmiany umowy z podwykonawcą lub że nie zachodzą warunki 
zmiany umowy z podwykonawcą, podając uzasadnienie niedokonania zmiany. W wypadku stwierdzenia zaniechania 
przez Wykonawcę zmiany umowy z podwykonawcą, mimo jednoznacznego potwierdzenia, iż zmiana taka jest należna i 
powinna zostać przeprowadzona, okoliczność zaniechania zmiany umowy z podwykonawcą może stanowić przesłankę 
odstąpienia od umowy, o której mowa w § 8 ust. 4 lit. a umowy”. 
 
- pozostałe bez zmian. 
 

II. 
 

1. Zmiany zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem.  
3. Jeżeli Wykonawca korzysta z formularza ofertowego - załącznika 2.1. do SWZ - zaleca się wprowadzenie zmiany 

odpowiedniej dla zmiany nr 1 wypełniając formularz.   
 

 

          ZAMAWIAJĄCY 

 
 


