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Ogłoszenie nr 540017073-N-2020 z dnia 29-01-2020 r.

Purda:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 505534-N-2020 

Data: 23/01/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Purda, Krajowy numer identyfikacyjny 51074318900000, ul. Purda  19, 11-030  Purda, woj.

warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 122 223, e-mail r.bak@purda.pl, faks 895 122 280. 

Adres strony internetowej (url): https://bip.purda.pl/zamowienia_publiczne 

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: Tak Należy wskazać zakres,

charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje możliwość

dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych): a. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej

Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) przedłużającego się poza wynikający z

obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających oraz przedłużającego się terminu

wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń,

uzgodnień itp.; b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) w przypadku nałożenia podczas

realizacji dodatkowych opracowań przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA,
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Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci), d) w przypadku wystąpienia okoliczności

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji

umowy w tym: w wyniku działań osób trzecich, e) w przypadku braku zgody właścicieli

nieruchomości na wykonanie opracowań na nieruchomościach objętych przedmiotem

zamówienia, f) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury

przez dysponentów sieci, g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy

i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku

działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z

realizacją dokumentacji, h) w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub

innych procedur związanych z ochroną środowiska, i) czasowego wstrzymania usługi z przyczyn

nie leżących po stronie Wykonawcy: 1) przez Zamawiającego 2) wskutek decyzji

administracyjnej. O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego

pisemnie. Terminu zakończenia może zostać przesunięty o czas zawieszenia realizacji

przedmiotu umowy lub niezbędny do wznowienia prac potwierdzony pismem złożonym w

siedzibie Zamawiającego. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, które jego tyczą.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu

14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 3. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika prac

projektowych: a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika prac

projektowych z zastrzeżeniem, że nowa osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika prac

projektowych spełniać będzie warunki określone w SIWZ. b) Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu dokumenty dotyczące nowej osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika

prac projektowych potwierdzające spełnienie przez tą osobę warunków określonych w SIWZ. c)

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu

14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian

spowodowanych następującymi okolicznościami: a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji

części usługi. b) nie wykonanie części zakresu usługi przez Wykonawcę. c) podjęcia przez Radę

Gminy w Purdzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie

przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.). 5. Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne

wykonawcy o wartość zakresu usług, na podstawie zapisów umowy w przypadku zajścia

okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany
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przez obie strony. 6. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za usługi w przypadku

zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek

powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 7. W

przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania robót budowlanych realizowanych na

podstawie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od

zobowiązania Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót

objętych wykonaną dokumentacją. 8. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w

ust. 1, 3-6 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 9. W przypadku

wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w

formie aneksu. 

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy

wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 1. Zamawiający przewiduje

możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy

Prawo zamówień publicznych): a. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej

Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: a) przedłużającego się poza wynikający z

obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających oraz przedłużającego się terminu

wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, pozwoleń,

uzgodnień itp. ; b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) w przypadku nałożenia podczas

realizacji dodatkowych opracowań przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA,

Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci), d) w przypadku wystąpienia okoliczności

niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji

umowy w tym: w wyniku działań osób trzecich e) w przypadku braku zgody właścicieli

nieruchomości na wykonanie opracowań na nieruchomościach objętych przedmiotem

zamówienia, f) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury

przez dysponentów sieci, g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy

i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku

działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych podczas wydania decyzji związanych z

realizacją dokumentacji, h) w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej lub

innych procedur związanych z ochroną środowiska, i) czasowego wstrzymania usługi z przyczyn

nie leżących po stronie Wykonawcy: 1) przez Zamawiającego 2) wskutek decyzji

administracyjnej. O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego



29.01.2020

4/5

pisemnie. Terminu zakończenia może zostać przesunięty o czas zawieszenia realizacji

przedmiotu umowy lub niezbędny do wznowienia prac potwierdzony pismem złożonym w

siedzibie Zamawiającego. 2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. Wykonawca

przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, które jego tyczą.

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu

14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 3. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika prac

projektowych: a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika prac

projektowych z zastrzeżeniem, że nowa osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika prac

projektowych spełniać będzie warunki określone w SIWZ. b) Wykonawca przedłoży

Zamawiającemu dokumenty dotyczące nowej osoby skierowanej do pełnienia funkcji kierownika

prac projektowych potwierdzające spełnienie przez tą osobę warunków określonych w SIWZ. c)

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu

14 dni od dnia przedłożenia dokumentów. 4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian

spowodowanych następującymi okolicznościami: a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji

części usługi. b) nie wykonanie części zakresu usługi przez Wykonawcę. c) podjęcia przez Radę

Gminy w Purdzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie

przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.). 5. Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie należne

wykonawcy o wartość zakresu usług, na podstawie zapisów umowy w przypadku zajścia

okoliczności ust. 4 spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany

przez obie strony. 6. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za usługi w przypadku

zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek

powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 7.

Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy w przypadku braku potrzeby projektowania

kanału technologicznego. Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie o kwotę przedstawioną w

ofercie. 8. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania robót budowlanych

realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo

do odstąpienia od zobowiązania Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego podczas

wykonywania robót objętych wykonaną dokumentacją. 9. W przypadku wystąpienia przyczyn, o

których mowa w ust. 1, 3-6 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie

aneksu. 10. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie

konieczności zmiany umowy w formie aneksu. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: 6.2) 

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

postępowaniu: Data: 2020-01-31, godzina: 11:15. 

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

postępowaniu: Data: 2020-02-05, godzina: 11:15. 


