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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.8)
W ogłoszeniu jest: II.8) 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: 2020-04-30
W ogłoszeniu powinno być: II.8) 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:
2020-07-31
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5)
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: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian: Szczegółowe zapisy umowy zostały zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 2 do
SIWZ. 1. 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. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 2.1. Co do terminów wykonania i
odbioru robót, w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej
uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu konieczności
wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, c) 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, d) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową, e) z powodu
występowania opóźnień w realizacji innych robót drogowych uniemożliwiających realizację
robót objętych niniejszą umową. 2.2. Co do zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy
ich wykonanie w całości lub części stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek
powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, w

tym przypadku ulega zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy. 2.3. 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. 2.4. Co do osób
reprezentujących strony w procesie budowlanym (kierownik robót, inspektor nadzoru,
przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy itp.). 2.5. 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. 3. 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, 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5.
Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
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: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki
wprowadzenia zmian: Szczegółowe zapisy umowy zostały zawarte w projekcie umowy –
załącznik nr 2 do SIWZ. 1. 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. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość
zmiany umowy o zamówienie publiczne w następującym zakresie: 2.1. Co do terminów
realizacji zamówienia, w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej
uniemożliwiającej zachowanie terminu wykonania prac, b) odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, c) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, d) z
powodu konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 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 zmniejszenia/zwiększenia zakresu robót budowlanych
objętych umową, g) z powodu szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających kontynuację prac lub niszczących zaawansowanie robót, h) w przypadku
wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót, i) w przypadku
znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia
wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, j) w
przypadku opóźnienia w uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych lub uzgodnień z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, k) w przypadku warunków geologicznych lub
gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy uniemożliwiających prowadzenie prac
zgodnie z dokumentacją projektową, l) nastąpi wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub
przez uprawniony organ z przyczyn niewynikających z winy Wykonawcy. 2.2. 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, c)
zwiększenia zakresu umowy. 3.3. 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. 3.4. Co do wysokości wynagrodzenia: a) w przypadku
konieczności zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych tańszych lub droższych
przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu zmniejszenia/zwiększenia
zakresu robót budowlanych objętych umową – w tym przypadku ulega
zmniejszeniu/zwiększeniu wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie Protokołu konieczności.
Podstawą do oszacowania wartości jest kosztorys, a) W przypadku konieczności
zrealizowania umowy przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 3.5. Udziału
podwykonawców/dalszych podwykonawców przy realizacji zamówienia a) skorzystania z
podwykonawców / dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej
ofercie Wykonawca nie przewidywał realizacji zamówienia w podwykonawstwie, b) zmiany
zakresu robót realizowanych w podwykonawstwie, c) zmiany podwykonawców / dalszych
podwykonawców. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), b)
zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami, c)
aktualizacja harmonogramu rzeczowo – terminowo – finansowego obejmującego również
terminy realizacji. Wszystkie powyższe postanowienia tworzą katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 5. 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. 6. Wszelkie zmiany umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Wykonawca nie ma prawa do
przelania, bez zgody Zamawiającego, wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na
rzecz osób trzecich.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-08-14, 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 > 4.
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-21, 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
> 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Każdy dokument składający się na ofertę
sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

