
 Lidzbark, dnia 15.07.2021 r. 

Zamawiający: 

Gmina Lidzbark 

               Ul. Sądowa 21 

13-230 Lidzbark       

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ 

(Informacja podlega publikacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania) 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BiGK.271.1.4.2021 pn. „Budowa stacji 

podnoszenia ciśnienia w Lidzbarku”  

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający informuje, że 

zmianie uległy następujące zapisy SWZ: 

Zmiana nr 1: 

W  Rozdziale VI Termin wykonania zamówienia pkt 1 SWZ, o treści: 

„1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia  117 dni od dnia zawarcia umowy.” 

Zastępuje się następującym: 

„1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy.” 

Zmiana nr 2: 

W  Rozdziale XI Termin związania ofertą pkt 1 SWZ, o treści: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 17.08.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

Zastępuje się następującym: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 31.08.2021 r. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

Zmiana nr 3: 

W  Rozdziale XIII Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 SWZ, o treści: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

w terminie do dnia 19.07.2021 r.  do godziny 13:00” 

 

 

http://platformazakupowa.pl/


Zastępuje się następującym: 

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/lidzbark 

w terminie do dnia 02.08.2021 r.  do godziny 13:00” 

 

Zmiana nr 4: 

W  Rozdziale XIV Termin otwarcia ofert  pkt 1 SWZ , o treści: 

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi 19.07.2021 r. , o godz. 13:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego.” 

Zastępuje się następującym: 

„ 1. Otwarcie ofert nastąpi 02.08.2021 r. , o godz. 13:30 przy użyciu systemu teleinformatycznego. ” 

 

 

Zmiana nr 5: 

W załączniku nr 2 do SWZ Formularz oferty str. 2 pkt 4 , o treści: 

„4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu wskazanego w specyfikacji 

warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem) to 

jest do dnia 17 sierpnia 2021.” 

Zastępuje się następującym: 

„ 4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do czasu wskazanego w specyfikacji 

warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem) to 

jest do dnia 31 sierpnia 2021.” 

 

Zmiana nr 6: 

W załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 4 , o treści: 

 

„§ 4  Termin wykonania zamówienia 

 
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 117 dni od dnia zawarcia 
umowy.” 

Zastępuje się następującym: 

„§ 4  Termin wykonania zamówienia 

 
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w terminie 10 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy.” 
 
 
 
 
 
 

http://platformazakupowa.pl/


Zmiana nr 7: 

W załączniku nr 4 do SWZ Wzór umowy § 5 , o treści: 

 

„§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: 
wynagrodzenie netto: ……............. złotych (słownie:..........................................................................) 
wynagrodzenie brutto: …………… złotych (słownie: .............................................................................. ), 
podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) ................%, tj. ……………………… złotych. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 1  niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
3.  W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami.”  
 

Zastępuje się następującym: 

 

„§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 
 

1. Z tytułu wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości: 
wynagrodzenie netto: ……............. złotych (słownie:..........................................................................) 
wynagrodzenie brutto: …………… złotych (słownie: .............................................................................. ), 
podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) ................%, tj. ……………………… złotych. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 1  niniejszej umowy, obejmuje wszystkie koszty 
związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
3.  W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami. 
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 w dwóch transzach: 

a) pierwsza w terminie do dnia 15.12.2021 r. w kwocie 300 000,00 zł - za wykonane i odebrane 
prace przez Zamawiającego zgodnie z § 7), 

b) druga w kwocie (pozostała część wynagrodzenia należnego wykonawcy) ..................... zł – po 
wykonaniu przedmiotu umowy – po odbiorze końcowym robót.  

5. Wynagrodzenie na podstawie faktury częściowej płatne będzie przelewem, na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego 
faktury częściowej, wystawionej po odbiorze przez Zamawiającego robót objętych fakturą. 
Wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej, wystawionej po odbiorze przez Zamawiającego 
przedmiotu umowy wraz z złożonymi oświadczeniami wszystkich zatrudnionych przez niego 
podwykonawców i dalszych podwykonawców o tym, że otrzymali od Wykonawcy ( lub odpowiednio 
dalszych podwykonawców) wynagrodzenie za roboty wykonane w ramach realizacji przedmiotu 
umowy wraz z podaniem wysokości otrzymanego wynagrodzenia oraz, że z tego tytułu nie posiadają 
żadnych niezaspokojonych roszczeń  płatne będzie w terminie do 30 dni od daty wpływu do 
Zamawiającego faktury końcowej. 

6. Podstawą wystawienia  faktury częściowej stanowi podpisany przez Zamawiającego i  
inspektora nadzoru protokół odbioru robót przedmiotu umowy objętej fakturą częściową. 
Podstawą wystawienia faktury końcowej stanowi podpisany przez Zamawiającego i inspektora 



nadzoru protokół odbioru końcowego. 
7. Faktura winna być wystawione na: 

Nabywca: Gmina Lidzbark  ul. Sądowa 21, 13 – 230 Lidzbark,  NIP 571 162 96 63 
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku ul. Sądowa 21, 13 – 230 Lidzbark.” 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokona zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu.  

 

 

BURMISTRZ 

mgr Maciej Sitarek 

…………………………..……………………………….. 

            (podpis kierownika Zamawiającego) 
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