Ogłoszenie nr 500070996-N-2017 z dnia 06-12-2017 r.
Sztum:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621057-N-2017 oraz oraz 500068370-N-2017
Data: 23.11.2017 oraz 01.12.2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny 17074777300000, ul. ul.
Mickiewicza 39, 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 406 303, e-mail
malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Sztumskie Pole dla Gminy Sztum” realizowane w ramach zadania budżetowego
„Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu. 2. ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOSCI: 1) Uzyskanie aktualnych mapy do
celów projektowych (w formie papierowej) w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) Opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu i wyposażenia PSZOK w terminie 10 tygodni od dnia
podpisania umowy, 3) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (5egz.) oraz
opracowanie projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielenie (po 4egz.)
obejmujących całość inwestycji, 4) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.), 5) Opracowanie przedmiaru robót (2 egz.),
6) Opracowania kosztorysu inwestorskiego (2 egz.), 7) Badania gruntowo – wodne (3 egz.) 8)
Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego (3 egz.) 9) Przekazanie przedmiotu
zamówienia w wersji edytowalnej (np. doc., dwg., ath.) oraz pdf. na płycie CD – 1 egz., 10)
Jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego, 11)
Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 12) Uzyskanie na własny koszt niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę opracowań (np.:
operatów, raportów, powiązanych projektów), badań, uzgodnień, warunków technicznych,
decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od obowiązujących przepisów, w tym
uzgodnienie pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych. Oryginały dokumentów
Wykonawca przekaże w oddzielnej teczce. 13) Wykonawca w ramach umowy zobowiązany
jest do sporządzenia stosownego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach do właściwego organu wraz z wymaganymi załącznikami. 14)
Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 15)
Opracowywanie odpowiedzi na pytania składane na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją. 3. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO
PROJEKTOWANIA: 1) Działka o numerze ewidencyjnym 435/4 obręb Sztumskie Pole o
powierzchni 0,2683 ha oraz 436 (droga) obręb Sztumskie Pole, 2) Zaprojektowanie

ogrodzenia działki nr 435/4 obręb Sztumskie Pole wraz z bramą wjazdową o parametrach
umożliwiających swobodny wjazd i wyjazd pojazdów wielkogabarytowych, 3)
Zaprojektowanie budynku biurowo-socjalno-magazynowego na potrzeby bieżącej obsługi
PSZOK oraz urządzenie powierzchni magazynowych do gromadzenia frakcji odpadów
wymagających zabezpieczenia przed działaniem czynników atmosferycznych, 4)
Zaprojektowanie przyłączy oraz instalacji sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej,
5) Zastosowanie rozwiązań OZE w zakresie ogrzewania budynku oraz wody użytkowej, 6)
Zaprojektowanie monitoringu wizyjnego na terenie PSZOK, 7) Zaprojektowanie miejsc i
sposobu gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów oraz określenie rodzaju i ilości
urządzeń technicznych do gromadzenia wyszczególnionych odpadów, w tym waga do
ważenia odpadów, 8) Zaprojektowanie nawierzchni ciągów komunikacyjnych z ażurowych
elementów betonowych zapewniających odpowiednie odprowadzanie wód opadowych do
gruntu oraz nieprzepuszczalnych, jednolitych nawierzchni pod kontenery do gromadzenia
odpadów komunalnych, 9) Zaprojektowanie wyodrębnionych miejsc postojowych dla osób
korzystających z PSZOK, 10) Zaprojektowanie oświetlenia terenu PSZOK, 11)
Zaprojektowanie tablic i oznakowań porządkowo – informacyjnych ułatwiających organizację
i poruszanie się osobom korzystającym z PSZOK, 12) Przygotowanie instrukcji
funkcjonowania PSZOK. 4. Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik nr 1 do SIWZ, a także projekt umowy tj. załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto
Zamawiający załącza do SIWZ kopię mapy zasadniczej, wypis i wyrys z planu miejscowego
oraz uchwałę Rady Miejskiej nr XXX.220.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i
ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji
projektowej pn.: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Sztumskie Pole dla Gminy Sztum” realizowane w ramach zadania budżetowego
„Dokumentacja projektowa PSZOK na Sztumskim Polu. 2. ZAKRES PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOSCI: 1) Uzyskanie aktualnych mapy do
celów projektowych (w formie papierowej) w zakresie niezbędnym do opracowania
dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) Opracowanie
koncepcji zagospodarowania terenu i wyposażenia PSZOK w terminie 10 tygodni od dnia
podpisania umowy, 3) Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego (5egz.) oraz
opracowanie projektów wykonawczych dla każdej branży oddzielenie (po 4egz.)
obejmujących całość inwestycji, 4) Opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.), 5) Opracowanie przedmiaru robót (2 egz.),
6) Opracowania kosztorysu inwestorskiego (2 egz.), 7) Badania gruntowo – wodne (3 egz.) 8)
Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego (3 egz.) 9) Przekazanie przedmiotu
zamówienia w wersji edytowalnej (np. doc., dwg., ath.) oraz pdf. na płycie CD – 1 egz., 10)
Jednokrotna aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wniosek Zamawiającego, 11)
Przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z załącznikami, 12)
Uzyskanie na własny koszt niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania
pozwolenia na budowę opracowań (np.: operatów, raportów, powiązanych projektów), badań,
uzgodnień, warunków technicznych, decyzji, pozwoleń, ekspertyz, opinii oraz odstępstw od
obowiązujących przepisów, w tym uzgodnienie pod względem wymagań higienicznosanitarnych. Oryginały dokumentów Wykonawca przekaże w oddzielnej teczce. 13)
Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do sporządzenia stosownego wniosku o
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do właściwego organu wraz z
wymaganymi załącznikami. 14) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (BIOZ), 15) Opracowywanie odpowiedzi na pytania składane na etapie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty objęte dokumentacją. 3.
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA: 1) Działka o numerze ewidencyjnym
435/4 obręb Sztumskie Pole o powierzchni 0,2683 ha oraz 436 (droga) obręb Sztumskie Pole,
2) Zaprojektowanie ogrodzenia działki nr 435/4 obręb Sztumskie Pole wraz z bramą
wjazdową o parametrach umożliwiających swobodny wjazd i wyjazd pojazdów
wielkogabarytowych, 3) Zaprojektowanie budynku biurowo-socjalno-magazynowego na
potrzeby bieżącej obsługi PSZOK oraz urządzenie powierzchni magazynowych do
gromadzenia frakcji odpadów wymagających zabezpieczenia przed działaniem czynników
atmosferycznych, 4) Zaprojektowanie przyłączy oraz instalacji sieci energetycznej,
wodociągowej i kanalizacyjnej, 5) Zastosowanie rozwiązań OZE w zakresie ogrzewania
budynku oraz wody użytkowej, 6) Zaprojektowanie monitoringu wizyjnego na terenie
PSZOK, 7) Zaprojektowanie miejsc i sposobu gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów oraz określenie rodzaju i ilości urządzeń technicznych do gromadzenia
wyszczególnionych odpadów, w tym waga do ważenia odpadów, 8) Zaprojektowanie
nawierzchni ciągów komunikacyjnych z ażurowych elementów betonowych zapewniających
odpowiednie odprowadzanie wód opadowych do gruntu oraz nieprzepuszczalnych,
jednolitych nawierzchni pod kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych, 9)
Zaprojektowanie wyodrębnionych miejsc postojowych dla osób korzystających z PSZOK, 10)
Zaprojektowanie oświetlenia terenu PSZOK, 11) Zaprojektowanie tablic i oznakowań
porządkowo – informacyjnych ułatwiających organizację i poruszanie się osobom
korzystającym z PSZOK, 12) Przygotowanie instrukcji funkcjonowania PSZOK. 4. Ponadto
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, a także projekt
umowy tj. załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Zamawiający załącza do SIWZ kopię mapy
zasadniczej, wypis i wyrys z planu miejscowego oraz uchwałę Rady Miejskiej nr
XXX.220.2016 z dnia 23 listopada 2016 roku. 5. UWAGA !!! Zamawiający wszczął
procedurę zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Sztumskiego
Pola dla jednostki urbanistycznej 02.PR.11, celem umożliwienia lokalizacji inwestycji na
przedmiotowej działce.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-09-28
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na
który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny
system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-11-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.2.2)
W ogłoszeniu jest: KRYTERIA OCENY OFERT: Kryteria : 1. Kryterium:Cena, Znaczenie:
60,00 2. Kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia, Znaczenie: 40,00
W ogłoszeniu powinno być: KRYTERIA OCENY OFERT: Kryteria : 1. Kryterium:Cena,
Znaczenie: 60,00 2. Kryterium: Termin płatności za fakturę, Znaczenie: 40,00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)

W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Postanowienia
umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 1.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień w zawartej umowie w stosunku do
treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy w zakresie dotyczącym: 1.1.
zmiany terminu wykonania zamówienia – przedłużenie terminu wykonania zamówienia może
nastąpić w przypadku, gdy wykonawca będzie miał opóźnienie w realizacji umowy z
któregokolwiek z powodów wymienionych poniżej: a) w przypadku dokonywania
dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami lub podmiotami, wykonywania obowiązków
nałożonych przez te organy lub podmioty, oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane
przez właściwe organy, o ile wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z
umowy i polecenia właściwych instytucji, na czas usunięcia wyżej wymienionych przeszkód,
b) w przypadku zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, c) w przypadku wykonania
uzupełniających analiz, opracowań, d) w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych
uzgodnień terenowo-prawnych, e) w przypadku konieczności zmiany trasy projektowanej
infrastruktury z powodu braku możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów
braku zgody właściciela terenu lub wysokich roszczeń odszkodowawczych, f) w przypadku
zmiany w przepisach prawnych, g) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia
na budowę/zgłoszenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) w przypadku nie
dotrzymania przez Zamawiającego terminów, o których mowa §8 ust. 6 niniejszej umowy, o
termin przekroczenia terminu, i) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy stała się
konieczna ze względu na interes Zamawiającego, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu
dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonej do wykonania w ramach Przedmiotu
Umowy, j) w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych
wymagających aktualizacji dokumentacji, k) w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu
projektu, w szczególności uwzględnienia uwarunkowań wpływających na użyteczność,
koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu. 1.2. wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
z tytułu realizacji Umowy – w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia tych zmian
spowodowana jest: a) zmianą zakresu Przedmiotu Umowy wynikającą z konieczności
uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, analiz, opracowań niezbędnych do opracowania
dokumentacji, dodatkowych prac związanych z np. uzyskaniem uzgodnień terenowoprawnych, b) zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, c) zmianą, o których mowa w
ust. 1 pkt.1.1. lit. i, j, k niniejszego paragrafu poprzez zmniejszenie lub zwiększenie
wynagrodzenia, d) zmianą wysokości stawki podatku VAT, e) zmianą minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) lub, zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli Wykonawca złoży pisemny wniosek w
którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian na koszty wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne
dowody,  zmiana wynagrodzenia o której mowa w pkt. 1.2 lit. e niniejszego paragrafu
następuje, o ile zmiany przepisów prawa wskazane w pkt. 1.2 lit. e niniejszego paragrafu
spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 8 % w stosunku do
kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę zmianę. Zmiana wynagrodzenia
dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez Zamawiającego i
nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia. 
każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów o których mowa
w pkt. 1.2 lit. d, e, niniejszego paragrafu występuje do drugiej strony z uzasadnionym
wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych przez

podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one zgłoszone
Zamawiającemu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji obu stron i
formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki
sposób okoliczności wymienione w ust. 3 powyżej wpływają na termin i koszty wykonania
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ
zmian przepisów prawa na terminy i koszty wykonania przedmiotu umowy, Strony dokonają
stosownej zmiany Umowy.
W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian: Postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ. § 17 projektu umowy 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień w
zawartej umowie w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru
Wykonawcy w zakresie dotyczącym: 1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia –
przedłużenie terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku, gdy wykonawca
będzie miał opóźnienie w realizacji umowy z któregokolwiek z powodów wymienionych
poniżej: a) w przypadku dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami lub
podmiotami, wykonywania obowiązków nałożonych przez te organy lub podmioty,
oczekiwania na decyzje, postanowienia wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca
należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, na
czas usunięcia wyżej wymienionych przeszkód, b) w przypadku zwiększenia zakresu
przedmiotu umowy, c) w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań, d) w
przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych, e) w
przypadku konieczności zmiany trasy projektowanej infrastruktury z powodu braku
możliwości lokalizacji sieci zgodnie z warunkami z powodów braku zgody właściciela terenu
lub wysokich roszczeń odszkodowawczych, f) w przypadku zmiany w przepisach prawnych,
g) w przypadku opóźnienia w uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, h) w przypadku nie dotrzymania przez
Zamawiającego terminów, o których mowa §8 ust. 6 niniejszej umowy, o termin
przekroczenia terminu, i) w przypadku zmiany zakresu Przedmiotu Umowy stała się
konieczna ze względu na interes Zamawiającego, w szczególności z uwagi na zmianę zakresu
dokumentacji projektowej pierwotnie przeznaczonej do wykonania w ramach Przedmiotu
Umowy, j) w przypadku konieczności wprowadzenia znaczących zmian projektowych
wymagających aktualizacji dokumentacji, k) w przypadku uzasadnionej zmiany zakresu
projektu, w szczególności uwzględnienia uwarunkowań wpływających na użyteczność,
koszty użytkowania lub bezpieczeństwo obiektu, l) w przypadku przedłużającej się procedury
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj.: Uchwała nr XXVII/182/08
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Sztumskie Pole 1.2. wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy – w sytuacji, gdy konieczność
wprowadzenia tych zmian spowodowana jest: a) zmianą zakresu Przedmiotu Umowy
wynikającą z konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, opinii, analiz, opracowań
niezbędnych do opracowania dokumentacji, dodatkowych prac związanych z np. uzyskaniem
uzgodnień terenowo-prawnych, b) zmianą w obowiązujących przepisach prawnych, c)
zmianą, o których mowa w ust. 1 pkt.1.1. lit. i, j, k niniejszego paragrafu poprzez
zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, d) zmianą wysokości stawki podatku VAT, e)
zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2008)
lub, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub, jeżeli Wykonawca
złoży pisemny wniosek w którym wykaże, bezpośredni wpływ tych zmian na koszty
wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zarówno co do faktu jak i co do wysokości,
przedstawiając na to wiarygodne dowody,  zmiana wynagrodzenia o której mowa w pkt. 1.2
lit. e niniejszego paragrafu następuje, o ile zmiany przepisów prawa wskazane w pkt. 1.2 lit. e
niniejszego paragrafu spowodowały wzrost kosztów wykonania zamówienia o więcej niż 8 %
w stosunku do kosztów poniesionych w miesiącu poprzedzającym tę zmianę. Zmiana
wynagrodzenia dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która pozostała do zapłacenia przez
Zamawiającego i nie może przekroczyć łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do
zapłacenia.  każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów o
których mowa w pkt. 1.2 lit. d, e, niniejszego paragrafu występuje do drugiej strony z
uzasadnionym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. Wzrost kosztów usług wykonywanych
przez podwykonawców będzie brany pod uwagę tylko w zakresie, w jakim zostały one
zgłoszone Zamawiającemu. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają akceptacji
obu stron i formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 3. Wykonawca zobowiązany
jest przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w
jaki sposób okoliczności wymienione w ust. 3 powyżej wpływają na termin i koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże
wpływ zmian przepisów prawa na terminy i koszty wykonania przedmiotu umowy, Strony
dokonają stosownej zmiany Umowy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-12-11, 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 > 3.
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2017-12-18, 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 > 3.
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

