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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 

 
 
dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Nowe szanse – 
edukacja w szkołach podstawowych Gminy Byczyna, Etap II – PSP Biskupice 
 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję iŜ zmianie uległy zapisy 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

1. zmianie ulegają zapisy treści SIWZ w rozdziale 15 Opis sposobu obliczenia ceny, pkt 6 
 
Jest:  
 

Cena oferty złoŜonej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą musi zawierać wszystkie koszty  
i składniki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych,   koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno te leŜące po stronie Wykonawcy 
(pracownika), jak i Zamawiającego (pracodawcy).  
W przypadku złoŜenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci z 
kaŜdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz naleŜne składki wynikające z 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla zleceniodawcy i zleceniobiorcy), oraz z ustawy o 
powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.   

 
Winno być: 
 

Cena oferty złoŜonej przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą musi zawierać wszystkie koszty  
i składniki niezbędne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym zaliczkę na podatek dochodowy od osób 
fizycznych, koszty ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego leŜące po stronie Wykonawcy (pracownika).  
W przypadku złoŜenia oferty przez osobę fizyczną nie będącą przedsiębiorcą. Zamawiający bowiem potrąci  
z kaŜdego wynagrodzenia zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz naleŜne składki wynikające  
z ustawy o ubezpieczeniu społecznym (właściwe dla zleceniobiorcy), oraz z ustawy o powszechnym 
ubezpieczeniu zdrowotnym, w przypadku zaistnienia prawnego obowiązku w tym zakresie.   

 
2. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert, w związku z tym data: 
09.03.2012r. 
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Ulega zmianie na datę: 
14.03.2012 r. 
 
3. zmianie ulegają zapisy § 4 ust  w załączniku nr 6a – wzór umowy: 
 
Jest:  
 

„Od wynagrodzenia brutto potrącone zostaną wszelkie przepisane prawem podatki i składki w zakresie  
ubezpieczenia społecznego leŜące zarówno po stronie WYKONAWCY jak i ZAMAWIAJĄCEGO”. 
 
       Winno być: 
 
„Od wynagrodzenia brutto potrącone zostaną wszelkie przepisane prawem podatki i składki w zakresie  
ubezpieczenia społecznego leŜące po stronie WYKONAWCY”. 
 
 
 

4. treść ogłoszenia ulega zmianie w punkcie IV.4.4) 
 

W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
09.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna sekretariat UM 
Byczyna (I piętro). 
 
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 14.03.2012 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna sekretariat UM 
Byczyna (I piętro). 
 
 
Zmodyfikowana SIWZ, załączniki nr 6a oraz ogłoszenie o zmianie treści ogłoszenia zostały zamieszczone na 
stronie internetowej zamawiającego. 
 


