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Oznaczenie sprawy GP.271.1.2023 

 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie  

                podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Budowa i przebudowa  

                oczyszczalni ścieków” 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) dokonuje zmiany zał. Nr 7 do  

SWZ - PPU: 

 

 

W załączniku nr 7 do SWZ (Projektowane Postanowienia Umowy) wprowadza się następujące 

zmiany: 

§ 11 ust. 10 – 12 w brzmieniu: 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o 

zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

Ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Ceny. 

12. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 10 zostanie dokonana zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca 

przedstawi kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) dla województwa, w którym 

roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 

 

 



Zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu 

lub okoliczności, uzasadniającym zmianę Umowy. 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zawierać w szczególności: propozycję 

zmiany, uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany 

Ceny, jeśli zmiana Umowy dotyczy również zmiany Ceny. 

12. Kalkulacja Ceny, o której mowa w ust. 11, zostanie dokonana zgodnie z następującymi 

zasadami: 

1) Kalkulacja będzie oparta o składniki cenotwórcze ujęte w kosztorysie ofertowym, 

2) jeżeli nie można wycenić robót zgodnie z metodą opisaną w pkt 1), Wykonawca 

przedstawi kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen 

czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w 

wydawnictwach branżowych (SEKOCENBUD) dla województwa, w którym roboty 

są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana. 
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