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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: 6.2

W ogłoszeniu jest: data 2019-02-05, godzina 10:30

W ogłoszeniu powinno być: data 2019-02-08, godzina 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści

umowy: 1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu

w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt.1, 3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy

zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowlanego, czy polepszeniem warunków eksploatacji, bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się

na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 4) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń

wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na

rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a) gdy zachowanie pierwotnie określonego

terminu nie leży w interesie publicznym, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych

zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wymogów technologicznych (opisanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), d) konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w

pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY, f) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z

projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, g) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, h) konieczności zmiany finansowania i harmonogramu rzeczowo, i) realizacji robót

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań, 6) zmiana harmonogramu rzeczowego i/lub zmiana finansowania: a) w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia

zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2), b) na skutek zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4) lub 5), c) w przypadku zmian w planie finansowym

ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są. na następujących warunkach: • ad. pkt 1) – zmniejszenie lub

zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, • ad. pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych

okoliczności, pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała korzystny wpływ na wykonanie zamówienia wraz z pełnym uzasadnianiem, z zastrzeżeniem, ze ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo żądania dalszych

wyjaśnień wraz: z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany, • ad. pkt- 4) - zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które

stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała korzystny wpływ na wykonanie zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać

prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany, • ad. pkt 5) — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: lit. a) — o okres umożliwiający osiągniecie uzasadnionego interesu

publicznego, lit. b) — o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, lit. c) — o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, lit. e) — o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu, lit. f) — o okres

wydłużenia terminów dostaw materiałów, lit. g) — o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w

projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy, lit. h) — o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lit. i) — o okres wynikający ze zmian w planie finansowym

ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy), lit. j) — o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, lit. k) — o- okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, • ad. pkt. 6) —zmiana harmonogramu

i/lub finansowania: lit. b) — w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, lit. c) — stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad. pkt 7). lit. d) — w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym

ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego, 4. Nie jest dopuszczalna zmiana WYKONAWCY, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych

zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 3, pkt 3,

pkt 4 lit. b) – c), pkt 5 – 6 oraz w ust. 1a – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 6. Dodatkowo wprowadza się następujące możliwości zmiany umowy: 1) z powodu działań osób

trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do

wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów, 3) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 4) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę

niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 5) koniecznością wykonania robót zamiennych, 6) koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. 7. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a) zmiana umowy może być dokonana na uzasadniony

wniosek Stron; b) Strony wnioskują do siebie w sprawie możliwości dokonania zmian. 2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo

WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO, protokół konieczności itp. 3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie

za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Projekt aneksu przygotowuje ZAMAWIAJĄCY. 6. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. STRONY przewidują następujące rodzaje i warunki

zmiany treści umowy: 1)zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie publicznym; 2) zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w

przypadku zmniejszenia lub zwiększenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1), oraz w przypadku konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, nieobjętych zakresem podstawowym, które mogą wystąpić w trakcie

realizacji zadania, które będą związane wprost z realizacją zamówienia podstawowego a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowej realizacji zamówienia i nie stanowią prac będących naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z

niego wynikających, których konieczność wykonania była możliwa do przewidzenia przez WYKONAWCĘ na podstawie dokumentacji przetargowej. W takiej sytuacji, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu kosztorysu

ofertowego, dotyczącego wykonania robót dodatkowych oraz spełnienia innych wymogów określonych w umowie. Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania wysokości zaproponowanego wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. 3)zmiana

pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w stosunku do założeń zawartych w dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowlanego,

czy polepszeniem warunków eksploatacji, bądź gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, a także w przypadku pojawienia się na rynku technologii nowszej generacji pozwalających na

zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 4)zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się

niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowlanego czy zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie lub zmiany przepisów prawa, a także w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 5)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku: a)gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, b)działania siły

wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c)zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych zgodnie z przyjętą technologią lub spełnienie wymogów

technologicznych (opisanych w STWiOR) albo zaistnienia innych czynników uniemożliwiających realizację robót w wyznaczonym terminie np. wynikających z procesu technologicznego przygotowania i uruchomienia urządzeń lub sprzętu, wdrożenia

procesu oczyszczania, d)konieczności zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy, w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2), e)wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od

WYKONAWCY, f)błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, g)konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących

spowodować wstrzymanie robót, h)konieczności zmiany finansowania, i)konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, j)realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania robót i

uwzględnienia wzajemnych powiązań; 6)zmiana finansowania: a)w przypadku zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1) i odpowiednio do pkt. 2), b)na skutek zaistnienia którejkolwiek z

okoliczności wskazanej w pkt. 3), 4) lub 5), c)w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w razie zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt. 7), d)w przypadku zmian w planie finansowym

ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie uzasadnionego interesu publicznego; 7)zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, w przypadku zmiany: a)stawki podatku od towarów i

usług, b)pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu. urządzeń w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3) lub 4); o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez WYKONAWCĘ; 3.Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: • ad. pkt. 1) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu publicznego, • ad. pkt. 2)

zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia WYKONAWCY określonego kwotą na podstawie oferty WYKONAWCY w § 2 ust. 1 umowy, odpowiednio do wartości zmniejszonego lub zwiększonego zakresu rzeczowego obliczonej na podstawie

kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem zapisów § 2 umowy, • ad. pkt. 3) zmiana pierwotnie przyjętych technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, stosownie do zaistniałych okoliczności, z ewentualną,
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zmianą wynagrodzenia (tzn. zmniejszeniem jego dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem), pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym

uzasadnianiem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, • ad.

pkt. 4) zamiana na inne materiały, urządzenia i sprzęt posiadające, co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną zmianą wynagrodzenia tzn. zmniejszeniem jego

dotychczasowej wysokości bądź jego podwyższeniem, pod warunkiem wykazania przez WYKONAWCĘ, że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia wraz z pełnym uzasadnieniem, z zastrzeżeniem, że ZAMAWIAJĄCEMU

będzie przysługiwać prawo żądania dalszych wyjaśnień wraz z przedstawieniem dalszych dokumentów celem stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia należnego WYKONAWCY, • ad. pkt. 5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:  lit.

a) o okres umożliwiający osiągniecie uzasadnionego interesu publicznego,  lit. b) o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,  lit. c) o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych albo o czas

trwania zaistniałych innych czynników uniemożliwiających realizację robót w wyznaczonym terminie,  lit. d) o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu lub wody, trwających łącznie ponad 7 dni,  lit. e) o okres proporcjonalny do

zmniejszonego lub zwiększonego zakresu,  lit. f) o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,  lit. g) o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie oraz okres niezbędny do wykonania robót

będących konsekwencją wprowadzonych poprawek lub zmian w projekcie, w sytuacji zastosowania rozwiązań nie wykraczających poza dotychczasowy zakres przedmiotu umowy,  lit. h) o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź

uzgodnień,  lit. i) o okres wynikający ze zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy),  lit. j) o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,  lit. k) o okres niezbędny do wykonania robót powiązanych z

przedmiotem niniejszej umowy, • ad. pkt. 6) zmiana finansowania:  lit. a) stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt. 1) i 2),  lit. b) w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami, 

lit. c) stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad. pkt. 7),  lit. d) w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym ZAMAWIAJĄCEGO (budżecie gminy) lub zmian w potrzebach ZAMAWIAJĄCEGO w

zakresie uzasadnionego interesu publicznego, • ad. pkt. 7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY:  lit. a) zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej zgodnie z

terminami ustalonymi niniejszy umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz: wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług;

wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartość wynagrodzenia brutto ulegną zmianie odpowiednio do nowych przepisów; wniosek WYKONAWCY o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, winien

zawierać pełne uzasadnienie obejmujące wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania zamówienia uzasadniająca zmianę

wysokości wynagrodzenia należnego WYKONAWCY,  lit. b) zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad. pkt 3) i 4), o różnicę wartości robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętych

technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, ustaloną przez STRONY stosownym protokołem w drodze negocjacji w oparciu o ceny z kosztorysów inwestorskich, katalogów lub innych nośników cenotwórczych. 4. Nie

jest dopuszczalna zmiana WYKONAWCY, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia spółek handlowych zgodnie z kodeksem spółek handlowych, sukcesji z mocy prawa. 5.Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2 i 3, dopuszczalna jest

zmiana postanowień zawartej umowy w okolicznościach i na warunkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2 – 3, pkt. 3, pkt. 4 lit. b) – c), pkt. 5 – 6 oraz w ust. 1a – 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Dodatkowo wprowadza się następujące

możliwości zmiany umowy: 1)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2)koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających

z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów, 3)wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez WYKONAWCĘ, 4)opóźnieniem

związanym z uzyskiwaniem przez WYKONAWCĘ niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, 5)koniecznością wykonania robót zamiennych, 6)koniecznością wprowadzenia zmian projektowych. 7.Wszystkie powyższe postanowienia

stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 8.Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) sposób inicjowania zmian: a)

zmiana umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek STRON; b) WYKONAWCA wnioskuje do ZAMAWIAJĄCEGO w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany; c) ZAMAWIAJĄCY wnioskuje do WYKONAWCY w sprawie

możliwości dokonania wskazanej zmiany; 2) przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo WYKONAWCY lub ZAMAWIAJĄCEGO,

protokół konieczności itp.; 3) w rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt. 1) i 2) może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą STRON wyrażoną w formie

pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 9.Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 10 do SIWZ.
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