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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  49777 - 2014 data 07.03.2014 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.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).

W ogłoszeniu jest:  W następujących przypadkach: 1 Zmiana terminu realizacji umowy: 1)jeŜeli zmiana

jest konieczna z powodu przedłuŜającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeŜeli zmiana

jest konieczna z powodu złoŜenia odwołania, 3) jeŜeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych

uniemoŜliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, 4) jeŜeli zmiana jest konieczna z

powodu działania siły wyŜszej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŜnych od strony,

która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŜytej staranności nie moŜna było

uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych, katastrofy

budowlanej uniemoŜliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 5) jeŜeli wystąpią znacząco

odmienne od przyjętych warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub

niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemoŜliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

6) jeŜeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z

winy Wykonawcy, 7) jeŜeli zmiany będą następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego,

w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub

technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez

Zamawiającego, W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin

wykonania umowy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych

okoliczności. 2.Zmiana sposobu wykonania umowy: 1)zmiany osób i podmiotów: -konieczność zmiany

osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej

równowaŜnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony

wniosek Wykonawcy), -konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo

konieczność wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i

uzasadniony wniosek Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub

zrezygnowano z jego usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej

umowy), 2)zmiany w organizacji wykonania przedmiotu umowy: -zmiana zasad dokonywania odbiorów

robót budowlanych jeŜeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia kosztów

odbiorów, które obciąŜałyby Zamawiającego, 3.Pozostałe zmiany: 1)zmiana ustawowej stawki podatku

VAT. W takim przypadku obniŜenie lub podwyŜszenie wynagrodzenia jest moŜliwe w wysokości

odpowiadającej zmianie podatku , 2)zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy

organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania

umowy lub następstwo prawne,.

W ogłoszeniu powinno by ć: W następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1)

jeŜeli zmiana jest konieczna z powodu przedłuŜającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2)

jeŜeli zmiana jest konieczna z powodu złoŜenia odwołania, 3) jeŜeli zmiana jest konieczna z przyczyn
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losowych uniemoŜliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, 4) jeŜeli zmiana jest

konieczna z powodu działania siły wyŜszej tj. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezaleŜnych

od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŜytej staranności nie

moŜna było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk Ŝywiołowych,

katastrofy budowlanej uniemoŜliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 5) jeŜeli wystąpią

znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,

kurzawka itp.) uniemoŜliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 6) jeŜeli wystąpią znacząco

odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w szczególności podziemne sieci,

instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemoŜliwiające terminowe

wykonanie przedmiotu umowy, 7) jeŜeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione

organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 8) jeŜeli zmiany będą następstwem okoliczności

leŜących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia

zmian w dokumentacji projektowej lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub

innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego, 9) jeŜeli wystąpi konieczność dokonania

zamiennych robót lub ich części, wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzaleŜnione jest

wykonanie zamówienia podstawowego - jeŜeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemoŜliwiają

dotrzymanie pierwotnego terminu umownego, 10) jeŜeli zmiany będą następstwem działania podmiotów

będących eksploatatorami infrastruktury, 11) jeŜeli zmiany będą następstwem działania organów

sądowych lub administracyjnych, w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych przez

prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., - odmowy wydania przez

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji

projektowej, - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa

w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego

orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu

umowy, - konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych

nie artykułowanych lub nie moŜliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy. W

przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy moŜe

ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu, nie dłuŜej jednak niŜ o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana

sposobu wykonania umowy: 1) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: - niedostępnością na

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, -

pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy, - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań

technicznych /technologicznych niŜ wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w

sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym

wykonaniem przedmiotu umowy, - wystąpieniem znacząco odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka itp.) skutkujących niemoŜliwością

zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŜeniach technologicznych , - koniecznością

zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze

względu na zmiany obowiązującego prawa, - koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce

robót, które są ujęte w dokumentacji projektowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie

wykonania przedmiotu umowy, - konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniŜenia

kosztów uŜytkowania obiektu czy eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy),

- konieczność zmian technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia

bezpieczeństwa, usprawnień w trakcie uŜytkowania obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu

Wykonawcy), 2) zmiany zakresu: - konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są

ujęte w ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, -

rezygnacja z części robót na skutek projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność

wykonania robót zamiennych) z jednoczesnym obniŜeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do

zaniechanego zakresu robót, 3) zmiany osób i podmiotów: - konieczność zmiany osób przy pomocy
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których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równowaŜnymi

uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy),

- konieczność zmiany podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność

wprowadzenia podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek

Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego

usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 4) zmiany w

organizacji wykonania przedmiotu umowy: - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót

budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana

innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, - zmiana zasad

dokonywania odbiorów robót budowlanych jeŜeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje

zwiększenia kosztów odbiorów, które obciąŜałyby Zamawiającego, - zmiana treści dokumentów

przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o

realizacji umowy przy czym zmiana ta nie moŜe spowodować braku informacji niezbędnych

Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 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 na skutek projektu budowlanego (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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