
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont pomieszczeń poddasza w Liceum Ogólnokształcącym im. Feliksa Nowowiejskiego w

Braniewie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W
BRANIEWIE

1.2.) Oddział zamawiającego: LO BRANIEWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000744249

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Sikorskiego 15

1.4.2.) Miejscowość: Braniewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 697679718

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lobraniewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: lobraniewo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009509/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 18:52

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00004658/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
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adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,b) zmianę terminów realizacji zamówienia objętego
pojedynczym zleceniem (etapem) jak i całego zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,c)
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości
umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to
przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,d) zmianę zastosowanej technologii wykonania
zamówienia na lepszą (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej
przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zwiększeniu; w takim
przypadku dopuszcza się zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,e) wykonanie robót
zamiennych bez zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy,f) zmianę terminu początkowego
rozpoczęcia świadczenia (np. w przypadku przedłużenia procedur przetargowych) z
zachowaniem jej terminu końcowego,g) wykonanie robót zamiennych.3. Wynagrodzenie brutto
Wykonawcy ulega zmianie w przypadku wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości
stawki podatku od towarów i usług (VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej
umowy. W przypadku ustawowej zmiany podatku od towarów i usług Zamawiający dopuszcza
zwiększenie wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne
netto pozostaje bez zmian. 4. Warunki dokonania zmian:a) strona występująca o zmianę
postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których
mowa powyżej,b) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do
złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,c) wniosek, o którym mowa w pkt b)
musi zawierać:• opis propozycji zmiany,• uzasadnienie zmiany,• opis wpływu zmiany na warunki
realizacji umowy.d) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu
wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania
zmiany została spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy,
włącznie z błędem lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z
obowiązków Wykonawcy.

Po zmianie: 
a) aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę
adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.,b) zmianę terminów realizacji zamówienia objętego
pojedynczym zleceniem (etapem) jak i całego zamówienia z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,c)
(uchylony)d) zmianę zastosowanej technologii wykonania zamówienia na lepszą (np.
nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego pod
warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zwiększeniu; w takim przypadku dopuszcza się
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy,e) wykonanie robót zamiennych bez zwiększenia
wynagrodzenia Wykonawcy,f) zmianę terminu początkowego rozpoczęcia świadczenia (np. w
przypadku przedłużenia procedur przetargowych) z zachowaniem jej terminu końcowego,g)
wykonanie robót zamiennych.3. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulega zmianie w przypadku
wejścia w życie zmiany przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług
(VAT) mających zastosowanie w czasie realizacji niniejszej umowy. W przypadku ustawowej
zmiany podatku od towarów i usług Zamawiający dopuszcza zwiększenie wynagrodzenia
umownego brutto Wykonawcy, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostaje bez zmian. 4.
Warunki dokonania zmian:a) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana
jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,b) strona
występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o
zmianę postanowień umowy,c) wniosek, o którym mowa w pkt b) musi zawierać:• opis propozycji
zmiany,• uzasadnienie zmiany,• opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.d) zmiana
umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności5.
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i
zwiększenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczność dokonania zmiany została
spowodowana przez jakikolwiek błąd lub opóźnienie ze strony Wykonawcy, włącznie z błędem
lub opóźnionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikającego z obowiązków
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Wykonawcy.

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: 
2021-02-24 12:00

Po zmianie: 
2021-03-03 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-02-24 12:30

Po zmianie: 
2021-03-03 12:30

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

Przed zmianą: 
2021-03-25

Po zmianie: 
2021-04-01
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