
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 459346-2013 z dnia 2013-11-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową kotłowni wraz z montażem

kotła CO, remontem klatki schodowej oraz pomieszczeń socjalnych w budynku świetlicy wiejskiej w Wilczy przy ul.

K. Miarki 123. ...

Termin składania ofert: 2013-11-27

Numer ogłoszenia: 466900 - 2013; data zamieszczenia : 15.11.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  459346 - 2013 data 12.11.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zamawiający określa

następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność zmiany

terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego z powodu: a) Zmiany spowodowane warunkami

atmosferycznymi w szczególności: - klęski żywiołowe; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych,

uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

b) Zmiany spowodowane działaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; c) Zmiany

spowodowane nieprzewidzianymi w dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub

terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; d) Odmienne od przyjętych

w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów

budowlanych, sieci lub instalacji; e) Zmiany będące następstwem okoliczności lezących po stronie

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego; f) Zmiany spowodowane

nadzwyczajnymi zdarzeniami gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć w chwili zawarcia umowy;g) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru

budowlanego mające wpływ na przesuniecie terminu realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy,

konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych); h) Zmiany związane z odmowa

wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn

niezawinionych przez strony umowy oraz wynikające z nieterminowego i opieszałego postepowania tych
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organów lub podmiotów; i) Zmiany terminu z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w

rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia

podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do

przewidzenia i które maja wpływ na termin wykonania zamówienia; j) Skrócenie terminu realizacji robót na

wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 2) rezygnacji z wykonania części robót -

ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji

projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem

wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, 3) zmiany przedstawicieli uczestników

procesu inwestycyjnego w przypadku: zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby

posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub dodanie przedstawicieli

związane z wyborem Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego zadania, 4) zmiany zakresu robót

przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub zmiany podwykonawcy w przypadku wystąpienia

zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy 5) zawieszenia przez Zamawiającego

wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w przypadku: wystąpienia konieczności

wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywanych, których brak

wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, braku lub wad w dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy. 6) Zmiany technologii wykonania robót lub zmiany materiałów,

jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie gorszych standardów

jakościowych. 2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć

do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym

wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 3.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o

wprowadzenie zmian..

W ogłoszeniu powinno by ć: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: Zamawiający określa

następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 1) konieczność zmiany

terminu umownego z powodu: a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - klęski

żywiołowe; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; b) Zmiany spowodowane działaniem

siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; c) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w

dokumentacji projektowej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:

niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; d) Odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej

warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji;

e) Zmiany będące następstwem okoliczności lezących po stronie Zamawiającego, w szczególności

wstrzymanie robót przez Zamawiającego; f) Zmiany spowodowane nadzwyczajnymi zdarzeniami
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gospodarczymi niezależnymi od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia

umowy;g) Zmiany związane z decyzjami służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mające wpływ na

przesuniecie terminu realizacji robót takich, jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac

archeologicznych (badan archeologicznych); h) Zmiany związane z odmowa wydania przez organy administracji

lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez strony umowy

oraz wynikające z nieterminowego i opieszałego postepowania tych organów lub podmiotów; i) Zmiany terminu

z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne

na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które maja wpływ na termin wykonania zamówienia;

j) Skrócenie terminu realizacji robót na wniosek Wykonawcy bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 2)

rezygnacji z wykonania części robót - ograniczenia zakresu robót wynikającego z wprowadzenia zmian istotnych

lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji

robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od

Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, 3)

zmiany przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: zmiany kierownika budowy w

przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w

jego zastępstwie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, zgodnie z warunkami określonymi w

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek

Zamawiającego lub dodanie przedstawicieli związane z wyborem Inżyniera Kontraktu dla przedmiotowego

zadania, 4) zmiany zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, lub zmiany

podwykonawcy w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy

5) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody w

przypadku: wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i

nieprzewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu

umowy, braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy. 6) Zmiany technologii

wykonania robót lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy

zachowaniu nie gorszych standardów jakościowych. 2. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej

umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem

terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 3.Wykonawcy

nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian..
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