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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12360 - 2016 data 19.01.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Sztum, ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, tel. 55 6406303,
fax. 55 6406300.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.



W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków
zmian 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego. 2. Zgodnie z
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego
przedmiotem umowy. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o
zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1) Co do terminów wykonania i
odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej
uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia się
wad projektowych powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub
technologii wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z
powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu
wykonania zamówienia podstawowego, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie
sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian
prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność
wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane
prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, f)
z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu
zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z
powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w przypadku
wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w
przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał
wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l)
w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie
realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w
przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy
materiałów niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu
umowy przyłączeniowej przez zakład energetyczny, p) w przypadku konieczności
udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 Prawa zamówień
publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu
umowy. 2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: a) gdy ich wykonanie
w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo
stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, b) z
powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez
Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do oznaczenia stron
wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką
zmianę. 4) Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania
zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych
objętych umową - w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy
na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest
kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku konieczności zrealizowania
jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w
szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty
użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, e) w przypadku
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z
powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 4. Wszelkie zmiany
wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków
wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 i art.
144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. 5.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona
wnioskująca o zmianę zobowiązana jest wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej

strony. Druga strona zobowiązana jest przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wniosku..


W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz
określenie warunków zmian 1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych i Prawa
budowlanego. 2. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o
udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy. 3. Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym
zakresie: 1) Co do terminów wykonania i odbioru robót, w następujących
przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej zachowanie
terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia się wad projektowych
powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, w tym konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii
wykonania przedmiotu umowy i zastosowaniem robót zamiennych. c) z powodu
konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a które wpływają na zmianę terminu
wykonania zamówienia podstawowego, d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie
sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego
lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, e) z powodu zmian
prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym powodujących konieczność
wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne i faktyczne nakazane
prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww. zmiany prawa
winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio legis, f)
z powodu działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to
działania nie są spowodowanie z winy którejkolwiek ze stron, g) z powodu
zmniejszenia lub zwiększenia zakresu robót budowlanych objętych umową, h) z
powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, i) w przypadku
wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, j) w
przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i
niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał
wpływ na termin realizacji robót, k) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych lub uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, l)
w przypadku okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj.
warunki geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające lub
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, m) dokonania w trakcie
realizacji zmian dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, n) w
przypadku opóźnienia w dostawie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy
materiałów niezbędnych do realizacji robót, o) w przypadku nie dotrzymania terminu
umowy przyłączeniowej przez zakład energetyczny, p) w przypadku konieczności
udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumienia art. 67 ust.1 Prawa zamówień
publicznych, którego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu
umowy. 2) Co do zakresu robót objętych umową w przypadku: a) gdy ich wykonanie
w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo
stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, b) z
powodu konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez

Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej. 3) Co do oznaczenia stron
wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych
następstwa prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy)
wynikającego z prawa albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką
zmianę. 4) Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania
zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych przez obniżenie lub
podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych
objętych umową - w tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy
na podstawie protokołu konieczności. Podstawą do oszacowania wartości jest
kosztorys załączony do umowy. c) w przypadku konieczności zrealizowania
jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w
Dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem
przedmiotu Umowy, d) z powodu konieczności realizacji robót wynikających z
wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji projektowej, w
szczególności uwzględniających uwarunkowania wpływające na użyteczność, koszty
użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu i ich użytkowników, e) w przypadku
wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, f) z
powodu wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od
przyjętych w Dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, g) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, i) z powodu zmiany
stawki podatku VAT. 4.Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą
z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w
szczególności art. 140 ust. 3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad
ogólnych rządzących tą ustawą. 5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności. Strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest
wystąpić z wnioskiem na piśmie do drugiej strony. Druga strona zobowiązana jest
przedstawić swoje stanowisko w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.



W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w
Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..



W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert: 08.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu..

