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zania...l...l4.9f,P 2oz1 roku

w sprawie wprowadzenia wzor6w wniosk6w o zamieszczenie w Biuletynie
Zam6wiei Publicznych ogloszenia o zmianie umowy, ogloszenia o wykonaniu
umowy, oraz ogloszenia o zmianie tych ogloszei.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samozqdzie gminnym (t.j. Dz.U. 22O20 r. poz.713 zp62n.zm.),

zarzqdzam co nastq puje :

s1

s2

Zobowiqzujq kom6rki organizacyjne Urzqdu do skladania ww. wniosk6w do Biura
Zam6wiefi Publicznych, w brzmieniu okre6lonym w Zalqcznikach do niniejszego
Zarz4dzenia, w nastgpujqcych przypadkach:

1) wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zamowieri Publicznych ogloszenia
o zmianie umowy - niezwlocznie po dokonaniu zmiany umowy, o kt6rej mowa
w art. 455 ust '1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia '11 wrze6nia 2019 roku Prawo
zam6wief publicznych,

W celu zamieszczania przez Biuro Zam6wieri Publicznych Urzgdu Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w Biuletyn ie Zam6wieh Publicznych ogloszei :

1) o zmianie umowy,
2) o wykonaniu umowy,
3) o zmianie ogloszenia dotyczycqcego zmiany odpowiednio ogloszenia

o zmianie umowy lub ogloszenia o wykonaniu umowy,

wprowadzam wzory nizej wymienionych wniosk6w:

1) wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wiefi Publicznych ogloszenia
o zmianie umow, w brzmieniu okre6lonym w Zal4czniku Nr 1 do niniejszego
Zazqdzenia,

2) wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wieh Publicznych ogloszenia
o wykonaniu umowy, w brzmieniu okre6lonym w Zalqczniku Nr 2 do
n in iejszego Zazqdzenia,

3) wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zamowiefi Publicznych ogloszenia
o zmianie ogbszenia, dotyczycqcego zmiany odpowiednio ogloszenia
o zmianie umowy lub ogloszenia o wykonaniu umowy, w bzmieniu
okre6lonym w Zalqczniku Nr 3 do niniejszego Zazqdzenia.



2) wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wieh Publicznych ogloszenia
o wykonaniu umowy - w terminie do 15 dni od wykonania umowy zawartej
w wyniku postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze6nia 2019
roku Prawo zam6wiei publicznych,

3) wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wieh Publicznych ogloszenia
o zmianie ogtoszenia - niezwlocznie w przypadku koniecznoSci dokonania
zmiany odpowiednio ogloszenia o zmianie umowy lub ogloszenia o wykonaniu
umowy.

s3

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz kierownikom kom6rek organizacyjnych Urzqdu Gminy i Miasta
Czerwio n ka- Le szczy ny .

s4

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Do Biura
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Wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wief Publicznych

ogloszenia o zmianie umowy

1. Numer Umowy nadany pzez Biuro Zam6wieri Publicznych otaz dala udzielenia
zam6wienia (zawarcia umowy/umowy ramowej):

2. Data zmiany umowy/umowy ramowej:

Uwaga:

art. 455 ust 3 ustawy Pzp: W przypadkach, o kt6rych mowa w art.455 ust. 1 pkt 3 i4 ustawy Pzp,
zamawia,Ecy:

1) nie moze wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania pzepis6w ustawy;
2) Do dokonaniu zmianv umowv zamieszcza oqloszenie o zmianie um w Biuletvnie zam6wiei
Publicznvch lub orzekazuie U owi Publikacii Unii EuroDeiskiei

art. 455, 1 ustawy Pzp: Dopuszczalna jest zmiana umowy bez pzeprowadzenia nowego postQpowania

o udzielenie zam6wienia:

punkt 3) jezeli dotyczy rcalizacl, przez dotychczasowego wykonawcq, dodatkowych dostaw, uslug lub rob6t
budowlanych, a w przypadku zamowiei w dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa - uslug lub rob6t
budowlanych, kt6rych nie uwzgledniono w zam6wieniu podstawowym, o ile staly sie one niezbedne i zostaly
spelnione lEcznie nastepujqce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powod6w ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolno6ci dotyczecych zamiennosci lub interoperacy.,nosci wyposazenia, uslug lub instalacji
zam6wionych w ramach zam6wienia podstawowego.

- wzoR -

3. Wskazanie podstawy prawnej uprawniajqcej do zmiany umowy/umowy ramowej:



b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotnq niedogodnosi lub znaczne zwiQkszenie koszt6w dla
zamawiajEcego,

c) wzrosl ceny spowodowany kazdq kolejnq zmianq nie ptzekacza 50% wartosci pierwotnej umowy,
a w przypadku zamowien w dziedzinach obronnosci ibezpieczeistwa qczna wartose zmian nie
pzektacza 50% wartosci pieMotnej umowy, z wyjAtkiem nalezycie uzasadnionych pzypadkow;

punkt 4) je2eli koniecznosc zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajEcy,
dzialajqc z nalezylq starannoSciq, nie m6gl przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje og6lnego charakteru
umowy a wzrost ceny spowodowany ka2dq kolejnq zmianq nie przekracza 50% wartoSci pierwotne1 umowy.

4. Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

5. Kr6tki opis zam6wienia po zmianie umowy/umowy ramowej (wielkoS6, zakres, rodzaj
i iloS6 dostaw, uslug lub rob6t budowalnych):

6. Warto66 zmiany umowy, w tym informacja o wzroScie ceny w zwiqzku ze zmianq
umowy/umowy ramowej (ezeli dotyczy):

7. lnformacja o wcze6niejszych zmianach umowy/umowy ramowej, w tym numer ogloszenia
o zmianie umowy (e2eli dotyczy):

(poopis; cr

Uwagi:

1 . W przypadku, gdy dana rubryka nie dotyczy przedmiotowego zam6wienia - wpisac: nie dotyczy,
2. (-) - podpis Naczelnika Kom6rki Organizacyjnej skladajqcego pzedmiotowy wniosek,
llekroe w niniejszym wniosku jest mowa o podpisie nalezy pod tym pojQciem rozumieo czytelny podpis osoby
poprzez podanie co najmniej nazwiska lub nieczytelny podpis opatzony imienna pieczqtka.
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8. lnformacje dodatkowe:
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(miejscowosc, data)

(Kom6rka Organizacyjna)

(numer sprawy)

Wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wief Publicznych

ogloszenia o wykonaniu umowy

Uwaoa: Art. 448 ustawY PzD: Zamawiaiacv, w terminie 30 dni od wykon anta umowv zamleszcza
w Biuletvnie f Publicznvch ooloszenie o konaniu umowv.

1. Numer Umowy nadany przez Biuro Zamowieri Publicznych otaz dala udzielenia
zam6wienia (zawarcia umowy/umowy ramowej):

2. Wskazanie, czy umowa zostala wykonana;

3. Termin wykonania umowy, w tym informa cja czy umowg wykonano w pieruotnie
okreSlonym terminie;

4. lnformacja o zmianach umowy, w tym wskazanie podstawy prawnej uprawniajqcej do
zmiany umowy, ptzyczyny dokonania zmian, kr6tki opis zamowienia po zmianie, warto6d
zmiany wraz z informacjq o ewentualnym wzroScie wynagrodzenia w zwiqzku ze zmianq
umowy (e2eli dotyczy, nale2y wskaza t,lyle razy, ile to konieczne);

5. Lqczna wartosc wynagrodzenia wyplacona z tytulu zrealizowanej umowy;
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6. lnformacja, czy umowa zostala wykonana nalezycie;

7. Wskazanie, czy podczas realizacji zam6wienia, zamawiajqcy uwzglqdnil przewidziane
w zawartej umowie wymagania zwiqzane z realizaqq zam6wienia:

a) w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznoSciach, o kt6rych
mowa w art. 95 ustawy,

b) obejmujqce aspekty spoleczne, Srodowiskowe lub innowacyjne, zgodnie z art. 96
ustawy,

c) w zakresie 24dania okre6lonej etykiety lub wskazania majqcego zastosowanie
wymagania okreSlonej etykiety, zgodnie z aft. 104 ustawy.

8. lnformacje dodatkowe:

(podpis) ct

Uwagi:

1 . W pzypadku, gdy dana rubryka nie dotyczy przedmiotowego zam6wienia - wpisa6: nie dotyczy,
2. (') - podpis Naczelnika Kom6rki Organizacyjnei skladajEcego pzedmiotowy wniosek,
llekroc w niniejszym wniosku jest mowa o podpisie nale2y pod tym po.ieciem rozumieC czytelny podpis osoby
poprzez podanie m najmniej nazwiska lub nieczytelny podpis opatzony imiennq pieczqtkq.
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Wniosek o zamieszczenie w Biuletynie Zam6wief Publicznych

ogloszenia o zmianie ogloszenia

Uwaga: dotyczy zmiany ogloszenia o zmianie umowy lub ogloszenia o wykonaniu
umowy

1. Nazwa zam6wienia, kt6rego dotyczy zmieniane ogloszenie:

2. Nazwa zmienianego ogloszenia (ogloszenie o zmianie umowy lub ogloszenie
o wykonaniu umowy):

3. Numer zmienianego Ogloszenia w BZP

4. lnformacje dotyczqce zmiany ogloszenia:

Wskazanie punktu zmienianego ogloszenia, w kt6rym znajduje sig zmieniana informacja:

Opis zmiany, w tym tekst, kt6ry nalezy doda6 lub zmienic



5. lnformacje dodatkowe:

(PodPis) (')

Uwagi:

(-) - podpis Naczelnika Kom6rki Organizacyjnei skladajqcego przedmiotowy wniosek,
lbkroe w niniejszym wniosku jest mowa o podpisie nalezy pod tym pojQciem rozumiec czytelny podpis osoby
poprzez podanie co najmniej nazwiska lub nieczytelny podpis opatrzony imiennE pieczEtke.
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