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Ogłoszenie nr 500169478-N-2018 z dnia 19-07-2018 r.

Katowice: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 587359-N-2018 

Data: 11/07/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Krajowy numer identyfikacyjny 27630300500000, ul. Lechicka  24, 40-609   Katowice, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 327 819 211, e-mail przetargi@zdw.katowice.pl, faks 032 781 92 00. 

Adres strony internetowej (url): www.zdw.katowice.pl 

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 1 NIE 0 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: I. Zamawiający przewiduje

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A. Możliwa jest: a)

zmiana adresu/siedziby/ nawę firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, c)

zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiana numeru konta Wykonawcy, e) zmiana w zakresie postanowień dotyczących

powierzenia przetwarzania danych osobowych. B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia,

dziedziczenia spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe

jest przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i

jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:

a) przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze

względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b)

przedłużenie procedury przetargowej, poza pierwotny termin związania ofertą, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d)

zmiany stanu prawnego, e) realizację dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. C. Możliwa jest zmiana

terminu wykonania pełnienia nadzoru autorskiego, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac w tym zakresie, ze względu na termin realizacji

robót budowlanych. D. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

za pracę, c) ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki, d) z

rezygnacją z części prac. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A.

Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył

propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania

wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian

postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy,

protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności

opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do Umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający 
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W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: TAK 1 NIE 0 Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: III. Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. ZMIANY OGÓLNE A. Możliwa

jest: a) zmiana adresu/siedziby/ nawę firmy Zamawiającego/Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie

Zamawiającego/Wykonawcy, c) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, d) zmiana numeru konta Wykonawcy, e) zmiana w

zakresie postanowień dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych, f) zmiana stosowania mechanizmu podzielonej płatności

(split payment), o którym mowa w ustawie z dnia 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r., poz. 62). B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia, dziedziczenia

spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 2. ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY A. Możliwe jest

przedłużenie terminu zakończenia Umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli

takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a)

przekazanie odpowiednich dokumentów. B. Możliwa jest zmiana terminu wykonania Umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac, ze

względu na: a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze), b)

przedłużenie procedury przetargowej, poza pierwotny termin związania ofertą, c) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), d)

zmiany stanu prawnego, e) realizację dodatkowych usług, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP. C. Możliwa jest zmiana

terminu wykonania pełnienia nadzoru autorskiego, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie prac w tym zakresie, ze względu na termin realizacji

robót budowlanych. D. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia Umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień Umowy w związku:

a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki

za pracę, c) ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki, d) z

rezygnacją z części prac. II. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień Umowy: 1. Sposób inicjowania zmian: A.

Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył

propozycję zmiany. B. Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania

wskazanej zmiany. C. Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany. 2. Przyczyny dokonania zmian

postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy,

protokół konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia Kierownika Zamawiającego. 3. W rezultacie dokonania czynności

opisanych w ust. 1 i ust. 2 może dojść do podpisania przez strony aneksu do Umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający 
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