
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa stanu nawierzchni dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Kłobucki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180754

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek im. Jana Pawła II 13

1.4.2.) Miejscowość: Kłobuck

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-100

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

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

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiatklobucki.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

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00468349/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 
1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych zasadach i trybie
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do
Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z
programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr …………….. z dnia ……………. r. oraz
Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia ……………
Wykonawcy Inwestycji zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas
poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż
zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji 
w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji i na
następujących warunkach:
1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie:
a) faktury zaliczkowej (pierwsza faktura częściowa), wystawionej w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
umowy tj. kwoty: …….. wystawionej po wykonaniu prac o wartości odpowiadającej ww. kwocie i dokonaniu odbioru
częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy i po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o
wypłatę zaliczki,
b) faktury częściowej (druga faktura częściowa) wystawionej na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy pomniejszonej o
wartość faktury zaliczkowej, określonej w lit. a, wystawionej po wykonaniu prac o wartości odpowiadającej ww. kwocie i
dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w
kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury końcowej w wysokości
różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
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w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur częściowych, określonych w ust. 1 pkt 1) lit. a i b - po wykonaniu wszystkich prac
objętych umową, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego.

Po zmianie: 
1. Zgodnie z zasadami dotyczącymi warunków wypłaty wynagrodzenia określonymi w Szczegółowych zasadach i trybie
dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych stanowiącymi załącznik do
Uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 roku, Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z
programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr …………….. z dnia ……………. r. oraz
Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr ………….. z dnia ……………
Wykonawcy Inwestycji zapewnią finansowanie zadania w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas
poprzedzający wypłaty z Promesy na zasadach określonych w niniejszym ustępie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż
zapłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji 
w całości nastąpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji, przy czym zapłata
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Zadania nastąpi zgodnie z załączonym Harmonogramem Inwestycji i na
następujących warunkach:
1) w odniesieniu do środków stanowiących udział własny Zamawiającego, w kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy,
wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie:
a) faktury zaliczkowej (pierwsza faktura częściowa), wystawionej w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1
umowy tj. kwoty: …….. i po złożeniu do Zamawiającego wniosku przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki, zgodnie z ust. 2.
b) faktury częściowej (druga faktura częściowa) wystawionej na kwotę określoną w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy pomniejszonej o
wartość faktury zaliczkowej, określonej w lit. a, wystawionej po wykonaniu prac o wartości odpowiadającej ww. kwocie i
dokonaniu odbioru częściowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
2) w odniesieniu do środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w
kwocie określonej w § 3 ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie na podstawie faktury końcowej w wysokości
różnicy kwoty łącznego wynagrodzenia Wykonawcy określonego 
w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwóch faktur częściowych, określonych w ust. 1 pkt 1) lit. a i b - po wykonaniu wszystkich prac
objętych umową, w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego.
2. Wniosek o zaliczkę o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. a) Wykonawca może złożyć po przekazaniu mu placu budowy
załączając do wniosku fakturę zaliczkową z terminem płatności 30 dni oraz zabezpieczenie zaliczki. Zamawiający żąda
wniesienia zabezpieczenia zaliczki w wysokości 100% jej wartości, które może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej,
gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
W przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, chyba że strony przeznaczą ją na
rozliczenie części umowy. Zabezpieczenie zaliczki podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dokonania odbioru końcowego, o
którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3)

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: 
2022-12-15 10:00

Po zmianie: 
2022-12-19 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-12-15 11:00

Po zmianie: 
2022-12-19 11:00

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

Przed zmianą: 
2023-01-13

Po zmianie: 
2023-01-17
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