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Ogłoszenie nr 500012586-N-2017 z dnia 11-08-2017 r.

Jastków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561086-N-2017 

Data: 31/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jastków, Krajowy numer identyfikacyjny 53523800000, ul. Panieńszczyzna ul. Chmielowa  3, 21-002   Jastków, woj. lubelskie,

państwo Polska, tel. 815 020 143, e-mail przetargi@jastkow.pl, faks 815 020 144. 

Adres strony internetowej (url): www.jastkow.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Data: 2017-08-16, godzina: 09:00 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-08-17, godzina: 09:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.5) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w

następujących przypadkach: a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

umowy – w zakresie objętym zmianą, w szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT; b) zmiany technologii wykonania robót lub

rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Dopuszcza się je tylko w

przypadku, gdy proponowane rozwiązania są równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej

będącej podstawą zamówienia; c) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; d) dopuszcza się

zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia; e) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści

umowy; f) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na

sfinansowanie umowy; g) dopuszcza się zmianę Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na innego

legitymującego się takimi samymi kwalifikacjami/doświadczeniem zawodowym po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, h) dopuszcza się

rezygnację z Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy i) dopuszcza się zmianę terminu wykonania

umowy w przypadkach: - działania siły wyższej, klęski żywiołowej – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać

przedłużony o czas trwania okoliczności; - wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu, albo innych zjawisk/warunków

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać

przedłużony o czas trwania tych okoliczności; - wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego

należytej staranności), skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia przedmiotu umowy, - udokumentowania niezależnej

od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji,
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uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy – termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania

okoliczności; - konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w skutek braku możliwości realizacji robót zgodnie z

projektem, - wystąpienia konieczności wykonania prac zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych mających wpływ na prawidłowe

wykonanie przedmiotu umowy– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; -

wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego– termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać

przedłużony o czas trwania okoliczności. - wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności: niewybuchy, wykopaliska

archeologiczne, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne. - braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy

spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich terenu budowy. j) wynagrodzenie należne

wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i usług, w takim przypadku wartość netto

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.5) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 45111200-0, 45262522-6, 45261100-5, 45261000-4, 45321000-3, 454320000-4,

45421160-3, 45233000-9, 45233250-6, 45300000-0, 45311000-0, 45311100-1, 45312310-3, 45312311-0, 45315000-8, 45315100-9,

45315300-1, 45315600-4, 45317000-2, 45317100-3, 4517200-4, 45317300-5, 45317400-6, 45223110-0 
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