
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115277-2014 z dnia 2014-05-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

Przebudowa drogi powiatowej DP 1104 O na odcinku Kowalowice-Głuszyna, o długości 900,00 mb. Przedmiot

zamówienia obejmuje: 1) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankami mineralno-asfaltowymi, 2)

wykonanie nawierzchni z mieszanek...

Termin składania ofert: 2014-06-13

Numer ogłoszenia: 115915 - 2014; data zamieszczenia : 29.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  115277 - 2014 data 29.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, woj. opolskie,

tel. (077) 410 36 95, fax. 077 4103922.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć:

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.3).

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  3. Zmiany terminów i warunków płatności: 1) będące następstwem

wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy, 2) będące następstwem korzystnych dla

Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę, 3) konieczność zmiany sposobu rozliczania

umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub

inne zmiany będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji

zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 4.

Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót

zamiennych z jednoczesnym obniŜeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 2)

zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniŜenie lub podwyŜszenie wynagrodzenia jest

moŜliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 3) siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu

umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 4) konieczność zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na

wniosek Zamawiającego, instytucji finansującej lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi Ŝadnej

odpowiedzialności, 5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej,

numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo

prawne, 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 7)

wydłuŜenie okresu gwarancji o dowolny okres..
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