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BZP.271.13.5.2016.III  Staszów, dnia 19.04.2016r. 

 

Uczestnicy postępowania 
 
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 385067 T 

(stary numer 003780 T) Wólka Żabna-przysiółek Smugi od km 0+000 do km 0+999” 

 
  Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.), 

zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy stanowiącego 

załącznik nr 8 SIWZ poprzez dodanie ust. 5 do §10 projektu umowy w następujący sposób: 

 §10 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 SIWZ 

jest: 

„§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ogółem brutto: 

…................ zł (słownie złotych: …..........................................................................) zgodnie z ofertą 

Wykonawcy.  

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym należny 

podatek VAT, jak również nieujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy.  

4. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia 

z wolnej ręki.” 
 

zmienia się na: 

„§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia oraz wybraną w trybie przetargu ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą ogółem brutto: 

…................ zł (słownie złotych: …................................................................................) zgodnie z 

ofertą Wykonawcy.  

3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, o 

którym mowa w § 1, wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym należny 

podatek VAT, jak również nie ujęte w tych materiałach, a niezbędne do wykonania przedmiotu 

umowy.  

4. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie 

więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z zapisami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w trybie zamówienia 

z wolnej ręki. 

5. Wynagrodzenie wymienione w ust. 2 podlegać będzie waloryzacji o wskaźnik wzrostu minimalnej 

płacy krajowej oraz pochodnych związanych ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia w zakresie 

odprowadzenia składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wobec osób wskazanych do 

wykonania zamówienia lub zmienionych za zgodą Zamawiającego i pozostających z Wykonawcą 

w stosunku umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi 

lub dokonanej zmiany tych osób. Waloryzacja dotyczyć będzie tylko osób, które posiadały 

wynagrodzenia minimalne i dokonana zostanie po 1 stycznia 2017 r. W tym celu Wykonawca 

przedłoży umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne z tymi osobami. Zmiana wynagrodzenia 

obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian.” 
 

 Projekt umowy po zmianie został udostępniony na stronie www.bip.staszow.pl w zakładce 

Zamówienia Publiczne 2016 przy przedmiotowym postępowaniu (poz. 13). 

http://www.bip.staszow.pl/
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Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, informuję, że w wyniku zmiany treści SIWZ przedłużam termin 

składania ofert do dnia 05.05.2016 r. do godz. 11
00 

(pkt. 17.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu 

05.05.2016r. o godz. 11
15 

(pkt. 17.3 SIWZ). 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu  

i SIWZ. 
 

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW 


