
Ogłoszenie nr 500050917-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.  

Krapkowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 606614-N-2017  

Data: 24/10/2017  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Krapkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141309900000, ul. ul. 3 Maja  17, 

47303   Krapkowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 466 800, e-mail 

umig_przetargi@krapkowice.pl, faks 774 466 888.  

Adres strony internetowej (url): www.krapkowice.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 1  

W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie 

dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 2017/2018 i 

2018/2019  

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe 

utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice w sezonie zimowym 

2017/2018  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: 8  

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-04-30  

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na 

który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny 

system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-04-30  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 1.2  

W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł. 2. 

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być 

wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych 

lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium 

wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 

0004 2001 0000 7777 0002 z dopiskiem „wadium-postępowanie przetargowe : Zimowe 

utrzymanie dróg i chodników” 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć 



przed upływem terminu na składanie ofert w Wydziale Budżetowo-Finansowym Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 6. W przypadku 

wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by wadium 

znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. 

Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z 

postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami 

na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości : - 

12.000,00 zł na zadanie 1, - 2.500,00 zł na zadanie 2 ; 2. Wadium należy wnieść przed 

upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 

następujących formach: - pieniądzu , - poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 

2014r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej 

należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 7777 0002 z 

dopiskiem, w zależności od zadania, „wadium-postępowanie przetargowe : Zimowe 

utrzymanie dróg i chodników – zadanie 1” , „wadium-postępowanie przetargowe : Zimowe 

utrzymanie dróg i chodników – zadanie 2 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach 

należy złożyć przed upływem terminu na składanie ofert w Wydziale Budżetowo-

Finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17, parter, pokój nr 14. 

6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, 

by wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

7. Wykonawca, który nie wniesie w wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z 

postępowania. 8. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami 

na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać 

zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje 

wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: 1) gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy : a) podatku VAT - wówczas wykonawca otrzyma wynagrodzenie liczone 

od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej wysokości, b) 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t. j. Dz.U. z 

2017r., poz. 847), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W 

przypadku zmian przepisów, w zakresie o którym mowa w lit. b) i c), Zamawiający lub 

Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do drugiej 

strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia za 

wykonanie przedmiotu umowy. Propozycja zmiany wynagrodzenia wina być poparta 



stosownymi obliczeniami. Wyliczenia te (kalkulacja kosztów pracy z oferty oraz kosztów 

pracy wynikających z bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamówienia 

osób wykonujących prace na rzecz wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do 

umowy. 2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego 

pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a 

ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w 

stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w przypadku 

zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 ustawy, przy 

spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy. Zmiany do 

umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 

nieważności.  

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy 

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający 

przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: 1) gdy nastąpi 

zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w 

aktualnej wysokości, 2) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie 

będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach określonych w 

art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zmiany do umowy będą ponadto możliwe, w 

przypadku zaistnienia którejkolwiek okoliczności, o której mowa w art. 144 ust.1 pkt 2-6 

ustawy, przy spełnieniu wymogów określonych odpowiednio w ust 1a i 1b art.144 ustawy. 

Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 

nieważności.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-11-03, godzina: 10:30,  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 10:30,  

  

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych  
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