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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: 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną w prowadzone do treści
zawieranej umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. 2.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia
spowodowana w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności gwałtowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne np.
powodzie, obfite opady śniegu; b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze
znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb,
niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu
archeologicznym i historycznym, d) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu
wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może
zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, e) jeżeli wystąpią znacząco
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub
niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie
przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do
wykonania prac wynikających z nowych warunków, f) wykrycia instalacji, urządzeń lub
budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych
przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z
wykonaniem przedmiotu umowy, g) zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin
wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, h) w przypadku wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, których mimo dołożenia należytej
staranności nie dało się przewidzieć na etapie projektowania lub realizacji inwestycji. Termin
zostanie wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji nie będzie
powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 2) Zmiany osobowe: a) zmiany osób
realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana
Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i

doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż
dotychczasowy podwykonawca, d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego,
jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest
wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w
SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
3) Inne zmiany: a) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; a)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–
finansowym. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. O wystąpieniu
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest pisemnie
poinformować Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
umowy innych, niż określone w ust. 1-3 niniejszego Rozdziału w sytuacjach mających
charakter zmian nieistotnych. 6. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, w szczególności: a) zmiana danych teleadresowych
zawartych w ofercie i umowie; b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 7. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 6 projektu umowy (załącznik
nr 7) nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną w prowadzone
do treści zawieranej umowy określone zostały w załączniku nr 7 do SIWZ – Projekt umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia
spowodowana w przypadku: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie
robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, w szczególności gwałtowne opady
deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi i inne np.
powodzie, obfite opady śniegu; b) prowadzenia wykopalisk archeologicznych w związku, ze
znaleziskami w trakcie prowadzenia robót; c) odkrycia na terenie budowy broni, bomb,
niewybuchów lub innych materiałów wybuchowych oraz przedmiotów o znaczeniu
archeologicznym i historycznym, d) jeżeli Wykonawca złoży wniosek o zmianę terminu
wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego - termin realizacji może
zostać zmieniony w sposób uzgodniony pomiędzy stronami, e) jeżeli wystąpią znacząco
odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu,
kurzawka itp.), warunki terenowe w szczególności podziemne urządzenia lub
niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp., uniemożliwiające terminowe wykonanie
przedmiotu umowy - termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny do
wykonania prac wynikających z nowych warunków, f) wykrycia instalacji, urządzeń lub
budowli podziemnych nie ujętych w dokumentacji projektowej i nie zinwentaryzowanych
przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń, a wymagających przebudowy w związku z
wykonaniem przedmiotu umowy, g) zmianą przepisów prawa, mających wpływ na termin
wykonania robót lub sposób prowadzenia robót, h) w przypadku wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu zamówienia, których mimo dołożenia należytej
staranności nie dało się przewidzieć na etapie projektowania lub realizacji inwestycji, i) w
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających
wykonanie przedmiotu zamówienia, których mimo dołożenia należytej staranności nie dało
się przewidzieć na etapie projektowania lub realizacji inwestycji , w szczególności
konieczności zmian dokumentacji projektowej, wstrzymania robót przez Zamawiającego ,

warunków gruntowych , stanowisk archeologicznych , niewypałów. Termin zostanie
wydłużony tylko o czas trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji nie będzie
powodowała zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, 2) Zmiany osobowe: a) zmiany osób
realizujących zamówienie, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone
w SIWZ; b) zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych; c) zmiana
Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest
możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę i
doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie gorszej niż
dotychczasowy podwykonawca, d) Zmiana kierownika budowy na wniosek Zamawiającego,
jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest
wówczas dokonać zmiany kierownika budowy (przy zachowaniu wymagań określonych w
SIWZ) w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.
3) Inne zmiany: a) w każdym przypadku gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; a)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo–
finansowym. 3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią listę zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. 4. O wystąpieniu
okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest pisemnie
poinformować Zamawiającego. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień
umowy innych, niż określone w ust. 1-3 niniejszego Rozdziału w sytuacjach mających
charakter zmian nieistotnych. 6. Ustala się, iż nie stanowi istotnej zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy Pzp, w szczególności: a) zmiana danych teleadresowych
zawartych w ofercie i umowie; b) zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 7. Zaistniałe okoliczności, o których mowa w § 14 ust. 6 projektu umowy (załącznik
nr 7) nie wymaga sporządzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwłocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

