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Ogłoszenie nr 540046053-N-2019 z dnia 11-03-2019 r.

Sitkówka:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 519697-N-2019 

Data: 2019-02-28 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Sitkówka - Nowiny, Krajowy numer identyfikacyjny 29101066500000, ul. ul. Białe

Zagłębie  25, 26-052  Sitkówka, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 475 000, e-mail

d.pyk@nowiny.com.pl, faks 413 475 011. 

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowiny.com.pl (zakładka przetargi) 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6.2) 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2019-03-15, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2019-03-19, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >
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Polski 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Należy

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 24.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w

sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający

wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umową w sprawie zamówienia publicznego na takich

warunkach. 24.1. Istotne dla stron postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący

załącznik nr 7 do SIWZ. 24.2. Zmiana ustaleń niniejszej umowy może nastąpić w następujących

przypadkach: 1) gdy niedotrzymanie terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania

sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów

organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi –

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do

usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa wyżej jest to

zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego

strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły

przeciwdziałać, a które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego

zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy. Siła wyższa obejmuje w szczególności

zdarzenia żywiołowe, jak bardzo niskie temperatury powietrza lub ciągłe ulewne deszcze

uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, 2) gdy niedotrzymanie terminu

realizacji umowy, stanowi konsekwencję zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących

jego i podwykonawców problemów organizacyjnych - Zamawiający dopuszcza możliwość

przedłużenia terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji zdarzeń, 3)

w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych
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z winy Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania

pełnego zakresu robót wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 4) gdy

zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą wprowadzane warunki, które gdyby

zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia uniemożliwiłyby

dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, 5) zlecenia przez

Zamawiającego robót dodatkowych i/lub zamiennych. 24.3. Zmiana ustaleń umowy możliwa jest

w odniesieniu do terminów, zakresu robót i wysokości wynagrodzenia. 24.4. W przypadku

zlecenia robót dodatkowych i/lub wystąpienia robót zamiennych strony sporządzą stosowny

protokół konieczności oraz kosztorys wskazujący na zmianę zakresu i wynagrodzenia. 24.5.

Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu do umowy. 
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