
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 305592-2014 z dnia 2014-09-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nisko 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji niezbędnej do likwidacji stref 

ochrony wody dla ujęcia wody zlokalizowanego w miejscowości Nisko oraz uzyskanie 

decyzji wydanych przez właściwe organy administracyjne.I. Przedmiot... 

Termin składania ofert: 2014-09-24  

 

Numer ogłoszenia: 318280 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 305592 - 2014 data 15.09.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 15 8415643, 15 

8415638, fax. 15 8415630. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 

zmian Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki zmian zostały określone w § 9 

wzoru umowy, który brzmi: 1.Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru z 

zastrzeżeniem ust. 2.2.Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści 

umowy:1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - z 

jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt. 2), 

przy czym zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne w 

granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego.2) zmiana wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy w związku z okolicznościami 

wymienionymi w ust. 2 pkt.1),3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 

przypadku:a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży 

w interesie Zamawiającego przy czym zmiana terminu w tym przypadku jest 

dopuszczalna w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego lub gdy zaistniały ku 

temu istotne okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy,b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 

skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu wykonania umowy określonego w 

§ 6 ust. 1 umowy, jak również terminów określonych w § 2 ust.1 pkt 3) i 4), między 

innymi:-w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania rozstrzygnięcia 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie likwidacji stref i 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=305592&rok=2014-09-15


opublikowania rozporządzeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie 

w sprawie likwidacji stref ochronnych ujęć wody będących przedmiotem zamówienia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,-w związku z przedłużającą 

się procedurą przed innymi urzędami w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

umowy,c) wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:-

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów, lub- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia 

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym.We wszystkich 

powyższych przypadkach termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.3. Wszelkie 

zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności.. 

 W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 

określenie warunków zmian Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki zmian 

zostały określone w § 9 wzoru umowy, który brzmi: 1.Zakazana jest istotna zmiana 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru z zastrzeżeniem ust. 2.2.Dopuszczalne są następujące rodzaje i 

warunki zmiany treści umowy:1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - w 

razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w 

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy - z jednoczesnym zmniejszeniem 

wynagrodzenia stosownie do postanowień ust. 2 pkt. 2), przy czym zmniejszenie 

zakresu przedmiotu zamówienia jest dopuszczalne w granicach uzasadnionego 

interesu Zamawiającego.2) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 

1 umowy w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt.1),3) zmiana 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:a) gdy wykonanie 

zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego 

przy czym zmiana terminu w tym przypadku jest dopuszczalna w zakresie 

uzasadnionego interesu Zamawiającego lub gdy zaistniały ku temu istotne 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,b) w 

razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących 

niemożliwością dotrzymania terminu wykonania umowy określonego w § 6 ust. 1 

umowy, jak również terminów określonych w § 2 ust.1 pkt 1) i 2), między innymi:-w 

związku z przedłużającą się procedurą uzyskania rozstrzygnięcia Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie likwidacji stref i opublikowania 

rozporządzeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie 

likwidacji stref ochronnych ujęć wody będących przedmiotem zamówienia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,-w związku z przedłużającą się 

procedurą przed innymi urzędami w sprawach związanych z realizacją niniejszej 

umowy,c) wystąpienia zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:-

z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 



kosztów, lub - wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego, a wykonanie zamówienia dodatkowego uniemożliwia 

wykonanie zamówienia podstawowego w terminie umownym. We wszystkich 

powyższych przypadkach termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec 

przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.3. Wszelkie 

zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 24.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w 

Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 7 (Biuro obsługi klienta).. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 

w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 7 (Biuro obsługi klienta).. 

 

Z up. BURMISTRZA 

mgr Teresa Sułkowska 

Zastępca Burmistrza 

 


