
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Oldrzyszowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA LEWIN BRZESKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412763

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.4.2.) Miejscowość: Lewin Brzeski

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-340

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@lewin-brzeski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lewin-brzeski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00259121/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-05 13:03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00241033/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
Poza przypadkami wymienionymi w § 2 ust. 4 oraz § 5 ust. 3 wzoru umowy, zmiana umowy jest
możliwa również w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do
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obowiązujących przepisów prawa, wartość netto pozostaje bez zmian.
c) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy.
Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Po zmianie: 
Poza przypadkami wymienionymi w § 2 ust. 4 oraz § 5 ust. 3 zmiana niniejszej umowy jest
możliwa również w przypadku:
a) zmiany terminu wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
b) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, poprzez dostosowanie stawki podatku VAT do
obowiązujących przepisów prawa, wartość netto pozostaje bez zmian.
c) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy.
2. Dopuszcza się również możliwość zmian postanowień umowy, która została zawarta na okres
powyżej 12 miesięcy, w przypadku, gdy ich wprowadzenie wywołane jest zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności w zakresie zmian mających wpływ na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy:

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas 
w zależności od faktu czy stawka została podwyższona czy zmniejszona – zmianie może ulec
wynagrodzenie Wykonawcy – tj. odpowiednio: zostać zwiększone lub obniżone;
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej (dla roku 2023), ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu– wówczas w zależności od faktu udowodnienia przez
Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę –
zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. W opisanym przypadku Wykonawca winien
odnieść się do złożonej przez siebie oferty oraz szczegółowo uzasadnić wpływ zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pracowników wykonawcy – wówczas
w zależności od faktu udowodnienia przez Wykonawcę, wpływu zmian na koszty wykonania
pozostałej części Przedmiotu umowy przez Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. W opisanym przypadku Wykonawca winien odnieść się do złożonej oferty i
szczegółowo uzasadnić wpływ obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia
zdrowotne na wynagrodzenie ;
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dotyczących
wykonawcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz.1342) – wówczas to ,w zależności od faktu udowodnienia
przez Wykonawcę, iż zmiana ta wpływa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawcę – zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Opisane udowodnienie musi
odnosić się do złożonej przez Wykonawcę oferty i zawierać szczegółowe uzasadnienie wpływu
zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych na
wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
3. Dopuszcza się także możliwość wprowadzenia zmian umowy, która została zawarta na okres
powyżej 12 miesięcy, dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji spełnienia niżej
wymienionych wymagań:
1) w przypadku zmiany średnich cen materiałów (min. 12 %) lub kosztów związanych z
realizacją zamówienia (min. 10%), rozumianej jako udokumentowany przez wykonawcę
wzrost/obniżenie odpowiednio cen i kosztów ( potwierdzony danymi statystycznymi GUS-u za
poprzednie kwartały ) w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie
Wykonawcy;
2) podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi na wniosek Wykonawcy, złożony
najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz przy udokumentowanym
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wzroście cen materiałów i kosztów, o których mowa w pkt. 1) za ostatnie 4 kwartały; 
3) ewentualne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy – nastąpi w wyniku działań
Zamawiającego, podjętych co najmniej po upływie 12 miesięcy oraz przy wykazaniu przez
Zamawiającego obniżenia cen materiałów i kosztów o których mowa w pkt 1) poddającymi się
obiektywnej weryfikacji danymi GUS-u.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-08 09:00

Po zmianie: 
2021-11-15 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-08 10:00

Po zmianie: 
2021-11-15 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-07

Po zmianie: 
2021-12-14
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