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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sośnicowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53994000000000, ul. Rynek |9, 44-153

Sośnicowice, woj. śląskie, pństwo Polska, tel. O32 238'I I9I w. 330, e-mail um@sosnicowice.pl,

faks322 387 550.

Adres strony internetowej (url): http://sosnicowice.i-gmina.pl/zamowienia-publiczne

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt:5)

W ogłoszeniu jest: W przypadku zmiany:7) o której mowa w ust. 3 pkt 1) waftość netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona

na podstawie nowych przepisów, 2) o której mowa w ust, 3 pkt 2) wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikaj ącą ze zvłiększenia

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciązeń publicznoprawnych od

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia, 3) o której mowa w ust. 3 pkt 3) wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o waftośó wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on

zobowiązany dodatkowo ponieśó w celu uwzględnienia Ę zmiany, przy zachowaniu

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na
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rzecz Zafiawiąącego, 4) o której mowa W ust. 3 pkt 4)wyna$odzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o waltość wzrostu całkowitego kosztu Wykona,"vcy, jaką będzie oI1zobowiązaly

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany.

W ogłoszeniu powinno byó: W przypadku zmiany: I) o której mowa w ust. 2 pkt 1) wartość

netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisów, 2) o któĘ mowa w ust. 2 pkt 2) wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartośó wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości

zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,3) o któĘ mowa w ust.

2 pkt 3) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio

wykonujących zamówienie na rzeczZamawiającego, 4) o któĘ mowa w ust, 2 pkt

4)wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej

zmiany.
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