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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 76008-2016 z dnia 2016-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania Remont budynku Pilchowice ul. Dolna Wieś 64, Zakres przedmiotu
zamówienia ogranicza się do zakresów związanych z: Remontem i wymianą pokrycia, łacenia, elementów
konstrukcyjnych, dachu wg...
Termin składania ofert: 2016-04-19

Numer ogłoszenia: 82650 - 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 76008 - 2016 data 04.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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 należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: .Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania
zmian zawartej umowy: a)konieczność wydłużenia (zmiany) terminu z powodu: działania siły wyższej, tj.
wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź
atmosferycznych (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne)
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów,
przez okres powyżej 7 dni roboczych, nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od
Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia zamówień
dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania
realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
robót przez Zamawiającego, zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, skrócenia terminu
realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, b)Zmiany wartości umowy w zakresie stawki VAT. W
przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
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ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o
którym mowa w ust. 1, może ulec odpowiednim zmianom. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany
wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany
stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego wynagrodzenia,
która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz
odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po
uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do Umowy c)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, d)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, e)wprowadzenie lub zmiana
podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Wykonawcę, pomimo że w ofercie
opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą:Remont budynku Pilchowice ul. Dolna Wieś
64 Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia
zmian w tym zakresie na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, f)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. 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. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: .Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość
dokonania zmian zawartej umowy: a)konieczność wydłużenia (zmiany) terminu z powodu: działania siły wyższej,
tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych; bądź
atmosferycznych (gwałtowne opady deszczu, gradobicie, powodzie i inne anomalia klimatyczne)
uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób (sprawdzeń), dokonanie odbiorów,
przez okres powyżej 7 dni roboczych, nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od
Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wystąpienia zamówień
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dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania
realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia, braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy,
zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania
robót przez Zamawiającego, zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z
przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe
wykonanie przedmiotu umowy, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w
szczególności istnienie niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, skrócenia terminu
realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, b)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, c)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, d)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot.
zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez Wykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na potrzeby
postępowania prowadzonego pod nazwą:Remont budynku Pilchowice ul. Dolna Wieś 64 Wykonawca nie
przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, e)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. 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. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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