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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: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: Tak 1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do

treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: 1) w przypadku, gdy parametry techniczne

samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 2) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej

generacji pozwalającego, na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej

jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 3) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4) zmiana terminu wykonania zamówienia może

nastąpić w razie: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji

przedmiotu umowy, b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy

którejkolwiek ze stron, c) przerwa w realizacji powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, d) niemożliwość niezwłocznego

zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, e) aktualizacja rozwiązań ze względu

na postęp technologiczny, f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do

aktualnego stanu prawnego, g) wystąpienie siły wyższej, h) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, i) przeszkody i trudności formalno-

prawne, j) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Odstąpienie od umowy następuje w formie

pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.


