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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: 2.Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1)zmiana terminu realizacji

przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a)działania siły wyższej, co oznacza

zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które

nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na

stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu

należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności:

klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska

atmosferyczne, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,

działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające
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porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, b)wyjątkowo

niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych (należy przez to rozumieć

warunki atmosferyczne odbiegające od typowych mających wpływ na niemożność

prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni,

powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub

rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze

szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), c)nadzwyczajnych

zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia

w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy,

d)decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie

terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac

archeologicznych (badań archeologicznych), e)braku w dokumentacji projektowej lub innych

dokumentach budowy, f)zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, g)zmian

wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem

umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h)odmiennych od przyjętych w dokumentacji

projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych

obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, i)skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy

– na wniosek Wykonawcy, 2)rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu

robót wynikające 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)zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez

zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a)zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust.

1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy,

pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na potrzeby postępowania

prowadzonego pod nazwą: „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”

(oznaczenie sprawy: IZP.271.49.2019), b)zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek

Zamawiającego, c)zmiana lub wprowadzenie podwykonawcy dot. zakresu robót
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przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej

na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa centrów przesiadkowych w

Gminie Pilchowice” (oznaczenie sprawy: IZP.271.49.2019), Wykonawca nie przedstawił

zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym

zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 4)zawieszenie przez

Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez

zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a)wystąpienia konieczności wykonania robót

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak

wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b)braku

lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5)zmiana

technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą

korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów

jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą wynagrodzenia, 6)w

przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie wskazane w § 7

ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z

uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od

towarów i usług nie ulegnie zmianie. 3.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. 4.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o

wprowadzenie zmian. 5.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.

W ogłoszeniu powinno być: 2.Zamawiający określa następujące warunki, w jakich

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1)zmiana terminu

realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a)działania siły

wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli

stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w

całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać

przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają

w szczególności: klęski żywiołowe, w tym trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne

nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, akty władzy państwowej, w tym stan wojenny,

stan wyjątkowy, itd., działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne

podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, strajki powszechne lub inne
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niepokoje społeczne, b)wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź

atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od

typowych mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak:

długotrwałe intensywne opady trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na

ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość kontynuacji lub rozpoczęcia robót),

wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które zgodnie ze szczegółową

specyfiką techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), c)nadzwyczajnych zdarzeń

gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub

wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu

umowy, d)decyzji służb konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ

na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, konieczność

wykonania prac archeologicznych (badań archeologicznych), e)braku w dokumentacji

projektowej lub innych dokumentach budowy, f)zmian będących następstwem

okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót

przez Zamawiającego, g)zmian wynikających z konieczności wykonania robót

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak

wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

h)odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w

szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub

instalacji, i)skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,

2)rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu robót wynikające 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)zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego

(bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a)zmiany którejkolwiek z osób wskazanych

w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub

Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej

warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na

potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa centrów przesiadkowych w

Gminie Pilchowice” (oznaczenie sprawy: IZP.271.49.2019), b)zmiany przedstawicieli
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Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, c)zmiana lub wprowadzenie

podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez

podwykonawcę, pomimo, że w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania

prowadzonego pod nazwą: „Budowa centrów przesiadkowych w Gminie Pilchowice”

(oznaczenie sprawy: IZP.271.49.2019), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót,

który powierzy podwykonawcom, w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie –

na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 4)zawieszenie przez Zamawiającego

wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody (bez zmiany

wynagrodzenia) w przypadku: a)wystąpienia konieczności wykonania robót

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których

brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu

umowy, b)braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach

budowy, 5)zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe

rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych

standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą

wynagrodzenia, 6)w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług

wynagrodzenie wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym,

że kwota netto obliczona z uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej

umowy stawki podatku od towarów i usług nie ulegnie zmianie. 7)W przypadku

zwiększenia stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

października 2002 r. (tj. Dz.U. 2018 poz. 2177) o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

3.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. 4.Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 5.Zmiany

niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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