
 
 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAWARTYCH UMOWACH 

 
 
 
Informacja dotyczy:  
Zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 tj. ze zm./, zwaną dalej ustawą Pzp. 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Zadanie realizowane w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,  
ul. ul. Wałbrzyska  15, 58-100  Świdnica,  
woj. dolnośląskie, państwo Polska,  
tel. 0-74 851 50 10,  
e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11.  
Adres strony internetowej (url): http://www.pcpr.swidnica.pl/  
 

Nazwa postępowania: 

Udzielenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 

Podmioty, z którymi zawarto umowy: 

Zadanie nr VII – udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego na terenie Miasta  
i Gminy Strzegom i Miasta Świebodzice: 

Wykonawca: Firma UNIFUND Sp. Z o.o. Os. Bohaterów Września 1A/c, 31-620 Kraków 

 

Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na terenie całego 
kraju wprowadzono z dniem 20 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia                                   
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii                      
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). Ze względu na brak możliwości realizacji przedmiotu 
zamówienia tj. świadczenia usług w warunkach określonych umowami w zakresie wszystkich 
części/zadań niniejszego postępowania w okresie objętym ograniczeniami zostały 
niewykorzystane ilości godzin w ramach poszczególnych zadań. Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z e zm.) stanowi: 
„Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: (…) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność 
zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej”. W związku z tym, 



 
 
 
że zmiany terminów realizacji zamówień spowodowane są okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz w związku z tym, że 
wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości zamówień określonych w pierwotnych 
umowach, wszystkie przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. są w przedmiotowej 
sytuacji spełnione. Mając na uwadze dobro uczestników objętych świadczeniami w ramach w/w 
usług oraz zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję:  

-- o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 18.06.2021 r.  
 
-- o zmianie wynagrodzenia w:  
 
zadaniu nr VII z kwoty 21.000,00 zł brutto na kwotę 23.700,00 zł  brutto; 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W ZAWARTYCH UMOWACH 

 
 
 
Informacja dotyczy:  
Zamówienia publicznego realizowanego zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r.  poz. 1843 tj. ze zm./, zwaną dalej ustawą Pzp. 
 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  
tak  
Zadanie realizowane w ramach projektu „Akademia rozwoju” współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020  
 
ZAMAWIAJĄCY:  
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy,  
ul. ul. Wałbrzyska  15, 58-100  Świdnica,  
woj. dolnośląskie, państwo Polska,  
tel. 0-74 851 50 10,  
e-mail pcpr@pcpr.swidnica.pl, faks 0-74 851 50 11.  
Adres strony internetowej (url): http://www.pcpr.swidnica.pl/  
 

Nazwa postępowania: 

Udzielenie indywidualnych korepetycji dla uczestników projektu ,,Akademia rozwoju” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.  

 

Podmioty, z którymi zawarto umowy: 

− Zadanie nr V – udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego na terenie 
Miasta i Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice  

− Zadanie nr VI – udzielenie indywidualnych korepetycji z języka angielskiego na terenie 
Miasta i Gminy Żarów i Miasta i Gminy Jaworzyna Śląska: 

Wykonawca: Firma UNIFUND Sp. Z o.o. Os. Bohaterów Września 1A/c, 31-620 Kraków 

− Zadanie nr VII - udzielenie indywidualnych korepetycji z języka niemieckiego na terenie 
powiatu świdnickiego  

Wykonawca: Pani Jolanta Sajdak zam. Świdnica, ul. Langiewicza 7/5 

 

Zamawiający informuje, że w związku z wystąpieniem sytuacji epidemicznej na terenie całego 
kraju wprowadzono z dniem 20 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia                                   
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii                      
(Dz. U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.). Ze względu na brak możliwości realizacji przedmiotu 
zamówienia tj. świadczenia usług w warunkach określonych umowami w zakresie wszystkich 
części/zadań niniejszego postępowania w okresie objętym ograniczeniami zostały 
niewykorzystane ilości godzin w ramach poszczególnych zadań. Art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 



 
 
 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 tj. z e zm.) stanowi: 
„Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z 
następujących okoliczności: (…) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność 
zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% 
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej”. W związku z tym, 
że zmiany terminów realizacji zamówień spowodowane są okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz w związku z tym, że 
wartość tych zmian nie przekracza 50% wartości zamówień określonych w pierwotnych 
umowach, wszystkie przesłanki określone art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. są w przedmiotowej 
sytuacji spełnione. Mając na uwadze dobro uczestników objętych świadczeniami w ramach w/w 
usług oraz zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający podjął decyzję:  

-- o przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań do 
dnia 18.06.2021 r.  
 
-- o zmianie wynagrodzenia w:  
 
zadaniu nr V z kwoty 27.000,00 zł brutto na kwotę 30.000,00 zł  brutto; 
zadaniu nr VI z kwoty 18.000,00 zł brutto na kwotę 20.700,00 zł  brutto; 
zadaniu nr VII z kwoty 16.500,00 zł brutto na kwotę 19.800,00 zł  brutto. 
 
 

 
 

  

 


