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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi gminnej  

ul. Mickiewicza w Steblowie” 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – 

jednolity tekst Dz. U z 2017r. poz. 1579, dokonuję zmiany treści SIWZ, w ten sposób, że :      

1. w dz. XIX specyfikacji istotnych warunków zamówienia – „Postanowienia końcowe” ( zwanych dalej 

SIWZ ) anuluje się w całości pkt 1 i w to miejsce wprowadza się pkt 1 w nowym brzmieniu: 

„1.  Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: 

      a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

          na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma  

         wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w aktualnej  

         wysokości,   

       b) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem  

           nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,  

          wystąpienia ulewnych opadów deszczu trwających nieprzerwanie  przez okres co najmniej 3 dni  

           uniemożliwiających   prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania lub skażeń, jeśli  

           wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika  

            budowy;  w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia   

          opisanych przeszkód.  

     c) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy w przypadku ; 

           - wystąpienia temperatury poniżej  minus 2C °, utrzymującej się przez okres co najmniej 2 dni, 

          - opadów i zalegania śniegu lub gradu przez okres co najmniej 2 dni,   jeśli wystąpienie  

                opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim wpisem do  

               dziennika budowy;  w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin     

               zaistnienia   opisanych przeszkód,  

        d) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie  

            zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie  

            będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach  

            określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków  

            udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca  

            wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca  

            samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż  

            wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia  

            publicznego. 



2.  w § 11 Projektu umowy -stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ anuluje się w całości w ust. 1  i w to 

miejsce wprowadza się ust. 1 w nowym brzmieniu : 

„1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy  

      w stosunku do treści oferty na podstawie której, dokonał  wyboru wykonawcy w przypadku: 

      1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ  

      na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT - wówczas wykonawca  otrzyma  

     wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT  w aktualnej  

      wysokości, 

 

      2) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy spowodowany zaistnieniem   

       nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,  

       wystąpienia ulewnych opadów deszczu trwających nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 dni  

       uniemożliwiających   prowadzenie robót zgodnie z technologią ich wykonania lub skażeń, jeśli  

       wystąpienie opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika  

       budowy;  w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin zaistnienia  opisanych  

      przeszkód,  

      3) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy w przypadku ; 

           a) wystąpienia temperatury poniżej  minus 2C °, utrzymującej się przez okres co najmniej 2 dni, 

           b) opadów i zalegania śniegu lub gradu przez okres co najmniej 2 dni,   jeśli wystąpienie  

                 opisanych okoliczności będzie potwierdzone odpowiednim wpisem do  

                dziennika budowy;  w tym przypadku termin realizacji zostanie przesunięty o termin     

               zaistnienia   opisanych przeszkód,  

        4) zmiany podwykonawcy, wykazanego na etapie postępowania o udzielenie  

            zamówienia publicznego i wykazanego na Formularzu ofertowym, a jednocześnie  

            będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca powołał się na zasadach  

            określonych w art. 22a  ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków  

            udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli Wykonawca  

            wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca  

            samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż  

            wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia  

            publicznego. 

 

 Ponadto informuję, że przedłuża się  termin składania ofert do dnia  03.11.2017r. do godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11. 2017r. o godz. 12:15, dokonując tym samym zmiany  treści  

Działu VII SIWZ .    

Miejsce  składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.      

                                                                                                                                      Podpisał :                                      

                                                                   Burmistrz      

                                                                                                                                           /-/Andrzej Kasiura                                                  

         


