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Ogłoszenie nr 500064366-N-2017 z dnia 24-11-2017 r.

Gryfino:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 619950-N-2017 

Data: 23/11/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gryfiński, Krajowy numer identyfikacyjny 81168396500000, ul. ul. Sprzymierzonych  4,

74100   Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 045 000, e-mail

starostwo@gryfino.powiat.pl, faks 914 163 002. 

Adres strony internetowej (url): www.gryfino.powiat.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.5 

W ogłoszeniu jest: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z

wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a. w sytuacjach, których, nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania

pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z uprawnieniem do odpowiedniego zmniejszenia

wynagrodzenia umownego; b. zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych

od Zamawiającego : - przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek

konieczności wykonania zamówień/usług dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla

prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze

wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; d. zmiana
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osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne

osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia; e. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy,

stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących

jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza

zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji

umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której

mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów

organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani

któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub

w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; f. zmiany będą korzystne dla

zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach

procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta,

która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na

korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego

zamówienia. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych

dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług

lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b. zmiana wykonawcy

spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c.

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy

spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie

mógł przewidzieć, b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; 3) któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy

wykonawca: a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b. w wyniku

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
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wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w

postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian umowy, c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań

wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są

istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy ; 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy

albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w umowie. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy

zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a. w sytuacjach, których, nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość

niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z uprawnieniem do

odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia umownego; b. zmiana terminu wykonania

zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego :  przedłużenie terminu realizacji

zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/usług dodatkowych,

których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia

podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w

związku z przedłużeniem tego terminu; - skrócenia terminu realizacji zamówienia podstawowego

na skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wykorzystanie

środków finansowych, o których mowa w § 2 ust.2, przed upływem terminu określonego w § 3;

d. zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na

inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej

osoby w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia; e. gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy,

stanowi konsekwencję działania sił wyższych niezależnych od wykonawcy, nie stanowiących

jego i podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza

zdarzeniami zwykłymi – zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji

umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której

mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od wykonawcy, nie stanowiące jego problemów

organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani
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któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają wykonawcy wykonanie w części lub

w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy; f. zmiany będą korzystne dla

zamawiającego i nie będą:  wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach

procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta,

która została pierwotnie dopuszczona;  modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na

korzyść wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego

zamówienia. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi

co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych

dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące

warunki: a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług

lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b. zmiana wykonawcy

spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c.

wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie

w umowie; 2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a. konieczność zmiany umowy

spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie

mógł przewidzieć, b. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w umowie; 3) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić

nowy wykonawca: a. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b. w

wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c. w wyniku przejęcia przez zamawiającego

zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 4) zmiany, niezależnie od ich

wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy ; 5) łączna wartość zmian jest

mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza

od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 


