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Ogłoszenie nr 500025703-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.  

Byczyna: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 574645-N-2017  
Data: 21/08/2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Krajowy numer identyfikacyjny 
53141299300000, ul. Rynek  1, 46220   Byczyna, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 413 41 
50, e-mail zamowieniapubliczne@byczyna.pl, faks 77 413 41 50.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.byczyna.pl, ww.byczyna.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III  
Punkt: 6)  
W ogłoszeniu jest: -  
W ogłoszeniu powinno być: Dla oferowanych urządzeń przydomowych oczyszczalni a) 
Deklaracja CE zgodności z normą PN EN 12566-3+A2:2013 b) Raport z badania wytrzymałości 
konstrukcyjnej, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN EN 12566-
3+A2:2013 metodą C.6 dla warunków gruntowych wilgotnych, c) Raport z badania trwałości 
materiału, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy dla normy PN EN 12566-
3+A2:2013, d) Raport z badania wodoszczelności oferowanych oczyszczalni, wykonany przez 
laboratorium notyfikowane zgodnie z aneksem A dla normy PN EN 12566-3+A2:2013, e) Raport 
z badania skuteczności oczyszczania, wykonany przez laboratorium notyfikowane dla normy PN 
EN 12566-3+A2:2013 ze wskazaniem braku konieczności wybierania osadu z oczyszczalni w 
okresie badawczym f) Raport z badania odporności na ogień razem z klasyfikacją ogniową 
materiału z jakiego wykonana jest oczyszczalnia, wykonany przez laboratorium notyfikowane 
dla normy PN EN 12566-3+A2:2013, g) Certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14000 dla producenta 
przydomowych oczyszczalni, h) Karty katalogowe, i) Dokument dopuszczający do obrotu i 
stosowania w budownictwie rozwiązania dotyczącego systemu oczyszczania. Dla urządzeń: 
sterowniki, studzienki, miejsce do poboru ścieków surowych i oczyszczonych: a) Karty 
katalogowe, b) Dokumenty do puszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 1.2)  
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 
Informacje na temat wadium zawiera rozdział nr 11 SIWZ 11.1. Wysokość wadium. Warunkiem 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 
10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 11.2. Forma wadium. Wadium może 
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być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest 
zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 
5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(Dz.U. z 2014r. poz. 1146). 11.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie 
gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna 
zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta 
gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 
gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formuje: „od dnia…. – do 
dnia….” e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i 
nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż kwota 
roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków 
zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. Postanowienie te stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2. b) i 
11.2. e). W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 11.4. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 
Urząd Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 
dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 11.5. Termin wniesienia wadium. Wadium 
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 12 września 2017 do godz. 
09.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym 
przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 11.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci 
niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 11.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) 
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy.  
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 
wadium Informacje na temat wadium zawiera rozdział nr 11 SIWZ 11.1. Wysokość wadium. 
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w 
wysokości: 10.000,00 PLN słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych. 11.2. Forma wadium. 
Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) 
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 
w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014r. poz. 1146). 11.3. W przypadku składania przez Wykonawcę 
wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym 
prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), 
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beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej 
udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być 
zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji w formuje: „od 
dnia…. – do dnia….” e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji bezwarunkowo i 
nieodwołalnie na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż kwota 
roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem, co najmniej jednego z warunków 
zatrzymania wadium, określonego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych. Postanowienie te stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt 11.2. b) i 
11.2. e). W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga 
złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 11.4. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 
Urząd Miejski w Byczynie: B.S. Namysłów O/Byczyna, nr 56 8890 1040 0000 1818 2005 0004 
dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 11.5. Termin wniesienia wadium. Wadium 
należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 25 września 2017 do godz. 
09.00 przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego 
potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym 
przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest 
warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 
terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 11.6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci 
niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 uPzp. 11.7. Utrata wadium. 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) 
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w 
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 5)  
W ogłoszeniu jest: Określa § 16 wzoru umowy: § 16 ZMIANA UMOWY 1. Zakazane są 
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz ust. 2 poniżej. 2. Strony 
przewidują następujące zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz 
wynagrodzenia brutto określonych w § 3 ust. 1. Stawka i kwota podatku VAT oraz 
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających 
zmianę stawki podatku VAT. 2) zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w 
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, o ile zmiana 
kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia brutto możliwe będzie jeżeli Wykonawca: a) 
udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy ponoszone przez Wykonawcę, b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią 
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koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak 
zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez 
Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie 
Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami 
potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 3) zmiana 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiot 
umowy, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek 
jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów 
będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę, b) 
wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się 
na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych 
rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 4) zmiana terminu realizacji danego etapu lub całości 
przedmiotu umowy w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w 
określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z 
postanowieniami § 10 umowy. 5) powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót lub 
zmiana zakresu powierzonych robót po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
proponowanego podwykonawcy z jednoczesną zmianą postanowień § 7 umowy poprzez 
wprowadzenie do nich stosownych postanowień dotyczących udziału podwykonawcy. 6) zmiana 
podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu Zamówienia za pomocą 
podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że 
podwykonawca realizujący roboty lub usługi objęte przedmiotem umowy wykonuje je 
nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 
kwietnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - 
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest: …………………  
W ogłoszeniu powinno być: Określa § 16 wzoru umowy: § 16 ZMIANA UMOWY 1. Zakazane 
są zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz ust. 2 poniżej. 2. 
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Strony przewidują następujące zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT 
oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 3 ust. 1. Stawka i kwota podatku VAT oraz 
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających 
zmianę stawki podatku VAT. 2) zmiana wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w 
przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 
Wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 
ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotu umowy, o ile zmiana 
kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Wprowadzenie zmiany wynagrodzenia brutto możliwe będzie jeżeli Wykonawca: a) 
udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu 
umowy ponoszone przez Wykonawcę, b) wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią 
koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak 
zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez 
Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie 
Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami 
potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 3) zmiana 
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 
zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiot 
umowy, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek 
jednostkowych możliwe będzie jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów 
będzie miała wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy ponoszone przez Wykonawcę, b) 
wykaże jaką część wynagrodzenia brutto stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych 
kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 
kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie 
zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się 
na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych 
rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 4) zmiana terminu realizacji danego etapu lub całości 
przedmiotu umowy w przypadku działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w 
określonym pierwotnie terminie – o okres jej działania oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 
działania. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z 
postanowieniami § 10 umowy. 5) powierzenie podwykonawcy określonego zakresu robót lub 
zmiana zakresu powierzonych robót po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
proponowanego podwykonawcy z jednoczesną zmianą postanowień § 7 umowy poprzez 
wprowadzenie do nich stosownych postanowień dotyczących udziału podwykonawcy. 6) zmiana 
podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu Zamówienia za pomocą 
podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że 
podwykonawca realizujący roboty lub usługi objęte przedmiotem umowy wykonuje je 
nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 
kwietnia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - 
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podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, to Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest: ………………… 7) zmiana postanowień gwarancji w 
zakresie w jakim jest ona uzasadniona zmianą postanowień umowy, 8) zmiana proponowanych 
lokalizacji oczyszczalni ścieków 9) wprowadzenie, na wniosek Zamawiającego, odbiorów i 
płatności częściowych za wykonanie 25%, 50 % i 75% przedmiotu zamówienia w etapie II.  
 
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: 2017-09-12, godzina: 09:00  
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: Data: 2017-09-25, godzina: 09:00  

 


