
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Wolbrom”

- projektuj i buduj.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLBROM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258055

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ul. Krakowska 1

1.4.2.) Miejscowość: Wolbrom

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-340

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@umigwolbrom.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolbrom.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: 2023/BZP 00128113

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00307731/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 dni od dnia zawarcia umowy. Zakres opcjonalny zamówienia (w
przypadku jego uruchomienia): do 400 dni od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji
jednak nie później niż do dnia wykonania zakresu podstawowego.
2. Dotyczy sekcji: 8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 do godz. 09:00,00.
3. Dotyczy sekcji: 4.2.9. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego 
(w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany
zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres
opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie
Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiający podejmie
decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi
możliwościami finansowymi.

Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie 
w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia (zał. nr 5 SWZ).

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji 
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ 
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(Projektowanych postanowieniach umowy) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez
Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego realizowaną na mocy
danego oświadczenia opcją.

Uruchomienie prawa opcji nastąpi do 26.05.2023r.

Po zmianie: 
1. Zamówienie należy zrealizować w terminie: do 400 dni od dnia zawarcia umowy. Zakres opcjonalny zamówienia (w
przypadku jego uruchomienia): do 400 dni od daty złożenia oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji
jednak nie później niż do dnia wykonania zakresu podstawowego.
2. Dotyczy sekcji: 8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 do godz. 09:00,00.
3. Dotyczy sekcji: 4.2.9. Zastrzega się, iż prawo opcji (zakres opcjonalny zamówienia) nie stanowi zobowiązania umownego 
(w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia umowy w sprawie zamówienia, a przewidywany
zakres opcjonalny zamówienia nie jest gwarantowany do realizacji. Powyżej określony zakres objęty prawem opcji (zakres
opcjonalny zamówienia) przewidziany zostaje na okoliczność istnienia stosownych możliwości finansowych po stronie
Zamawiającego w kontekście realizacji tego zakresu prac oraz uznania potrzeby ich wykonania. Zamawiający podejmie
decyzję co do możliwości i woli skorzystania z zastrzeżonego prawa opcji zgodnie z zapotrzebowaniem i posiadanymi
możliwościami finansowymi.

Prawo opcji może być realizowane przez Zamawiającego etapowo / częściowo / fragmentarycznie 
w okresie realizacji zamówienia – na warunkach określonych w Projektowanych postanowieniach umowy, które zostaną
wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia (zał. nr 5 SWZ).

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji prac (robót) w ramach zastrzeżonego prawa opcji 
w przypadku i w zakresie, w jakim korzysta z niego Zamawiający zgodnie z treścią złożonego oświadczenia Zamawiającego
o skorzystaniu z prawa opcji i warunkami określonymi w SWZ 
(Projektowanych postanowieniach umowy) – w momencie złożenia takiego oświadczenia następuje zaciągnięcie przez
Zamawiającego zobowiązania finansowego w wysokości wynikającej z zakresu prac (robót) objętego realizowaną na mocy
danego oświadczenia opcją.

Uruchomienie prawa opcji nastąpi do 15.06.2023r.

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: 
2023-03-15 09:00

Po zmianie: 
2023-03-30 09:00

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

Przed zmianą: 
2023-03-15 09:30

Po zmianie: 
2023-03-30 09:30

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

Przed zmianą: 
2023-04-13

Po zmianie: 
2023-04-28
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