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Ogłoszenie nr 500134280-N-2018 z dnia 13-06-2018 r.

Trzebnica:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 560742-N-2018 

Data: 18/05/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Prusicka 53-55  ,

55100   Trzebnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 120 920, e-mail przetargi@szpital-

trzebnica.pl, faks 713 121 498. 

Adres strony internetowej (url): www.szpital-trzebnica.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: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający

przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie art. 144

ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku: 1)

wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru wykonywania robót z przyczyn

niezależnych od Wykonawcy, 2) przestojów i opóźnień w wykonywaniu przedmiotu umowy,

wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub powstałych w wyniku

nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub siły wyższej, na które Strony umowy nie miały i nie

mogły mieć wpływu, a zdarzenia te miały realny wpływ na termin wykonania umowy. 3) zmian
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będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie wynikających z

winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w

rozumieniu art.36 a ustawy Prawo budowlane w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, 4)

zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku uzyskania zgody z Instytucji

Zarządzającej RPO WD na przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr

RPDS.03.03.01-02-0086/16, 5) w razie zmiany Umowy o dofinansowanie projektu nr

RPDS03.03.01-02- 0086/16 w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy, w

szczególności w razie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu, 6) skrócenie

terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; W przypadkach określonych

w pkt. 1) -3), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania

okoliczności, których wystąpienie stanowiło przesłankę zmiany terminu realizacji zamówienia;

2. Zmiany osobowe: 1) zmiana kierownika budowy lub kierownika robót instalacji elektrycznych

lub kierownika robót instalacji sanitarnych, z zastrzeżeniem iż nowa osoba musi spełniać

odpowiednie wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty, 2) zmiana inspektora

nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem iż nowa osoba musi posiadać odpowiednie

kwalifikacje, 3) zmiana przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego wymienionych w § 11

ust.3 umowy. 3. Zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do

przewidzenia w dniu zawarcia umowy : 1) zmiany postanowień umowy będących następstwem

zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w

opisie przedmiotu zamówienia, 2) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy,

których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, 3) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub

nieścisłości w dokumentacji projektowej, 4) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych

przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu

umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót

określonych w niniejszej umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę,

5) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub siły wyższej . 4.Zamawiający dopuszcza

możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie

niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na

dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 5.Wprowadzenie robót

zamiennych, o których mowa w ust. 4, jest dopuszczalne w następujących okolicznościach: 1)

jeżeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub
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technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót, groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub

wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które

skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, 2) jeżeli

konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest spowodowana

zaprzestaniem produkcji, albo brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 3) jeżeli

wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 6.Z tytułu wykonania robót zamiennych

Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 7.W przypadku wykonywania

robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego, projektant opracuje

projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z

przepisów prawa 8.Koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w

przypadku, gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku

gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu

zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. 9.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania

robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o

czas niezbędny do wprowadzenia zmian. 10.Poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej

umowie dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 11.Zaistnienie przyczyn, wymienionych w

ust. 1 – 10 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy roszczenia o zmianę umowy. 12.W

przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-10, każdej ze Stron

umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o

dokonanie zmiany winno zawierać szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy

oraz uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 13.Wystąpienie, o którym mowa w ust. 12 stanowi

podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 14.Wszelkie zmiany niniejszej

umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem

nieważności. 

W ogłoszeniu powinno być: IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy na

podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie: 1. Zmiany terminu realizacji przedmiotu

Umowy w przypadku: 1) wstrzymania przez Zamawiającego lub inne służby nadzoru

wykonywania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2) przestojów i opóźnień w
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wykonywaniu przedmiotu umowy, wynikłych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub

powstałych w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń losowych lub siły wyższej, na które Strony

umowy nie miały i nie mogły mieć wpływu, a zdarzenia te miały realny wpływ na termin

wykonania umowy. 3) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie

Zamawiającego i nie wynikających z winy Wykonawcy: w przypadku wprowadzenia przez

Zamawiającego istotnych zmian w rozumieniu art.36 a ustawy Prawo budowlane w odniesieniu

do przedmiotu zamówienia, 4) zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku uzyskania

zgody z Instytucji Zarządzającej RPO WD na przedłużenie terminu zakończenia realizacji

projektu nr RPDS.03.03.01-02-0086/16, 5) w razie zmiany Umowy o dofinansowanie projektu nr

RPDS03.03.01-02- 0086/16 w zakresie mającym wpływ na treść niniejszej Umowy, w

szczególności w razie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu, 6) skrócenie

terminu wykonania przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy; W przypadkach określonych

w pkt. 1) -3), termin realizacji może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak, niż o czas trwania

okoliczności, których wystąpienie stanowiło przesłankę zmiany terminu realizacji zamówienia;

2. Zmiany osobowe: 1) zmiana kierownika budowy lub kierownika robót instalacji elektrycznych

lub kierownika robót instalacji sanitarnych, z zastrzeżeniem iż nowa osoba musi spełniać

odpowiednie wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty, 2) zmiana inspektora

nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem iż nowa osoba musi posiadać odpowiednie

kwalifikacje, 3) zmiana przedstawicieli Wykonawcy lub Zamawiającego wymienionych w § 11

ust.3 umowy. 3. Zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do

przewidzenia w dniu zawarcia umowy : 1) zmiany postanowień umowy będących następstwem

zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w

opisie przedmiotu zamówienia, 2) zmiany technologii lub elementów przedmiotu umowy,

których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, 3) zmiany będącej następstwem konieczności usunięcia błędów lub

nieścisłości w dokumentacji projektowej, 4) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych

przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu

umowy Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót

określonych w niniejszej umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę,

5) w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub siły wyższej . W przypadkach określonych w

pkt. 1) – 3) może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie ustalone na

podstawie negocjacji stron w oparciu o Katalog Nakładów Rzeczowych, przy czym

wynagrodzenie nie może być wyższe niż suma cen jednostkowych robót i materiałów
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określonych w Wydawnictwie SEKOCENBUDU za dany kwartał. 4.Zamawiający dopuszcza

możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy robót zamiennych w stosunku do

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie

niezbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na

dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy. 5.Wprowadzenie robót

zamiennych, o których mowa w ust. 4, jest dopuszczalne w następujących okolicznościach: 1)

jeżeli realizacja przedmiotu umowy przy zastosowaniu rozwiązań technicznych lub

technologicznych wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót, groziłaby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu lub

wykonaniem niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub takim wykonaniem, które

skutkowałoby trudnościami w późniejszym użytkowaniu lub brakiem estetyki, 2) jeżeli

konieczność zamiany wbudowywanych materiałów lub urządzeń jest spowodowana

zaprzestaniem produkcji, albo brakiem możliwości zakupu (towaru nie ma na rynku), 3) jeżeli

wprowadzane zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 6.Z tytułu wykonania robót zamiennych

Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie. 7.W przypadku wykonywania

robót zamiennych istotnych w świetle przepisów Prawa Budowlanego, projektant opracuje

projekt zamienny wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji wynikających z

przepisów prawa 8.Koszt wykonania projektu zamiennego obciążać będzie Zamawiającego w

przypadku, gdy roboty zamienne będą realizowane na żądanie Zamawiającego. W przypadku

gdy roboty zamienne będą realizowane na wniosek Wykonawcy, koszt sporządzenia projektu

zamiennego obciążać będzie Wykonawcę. 9.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania

robót zamiennych, możliwe jest wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o

czas niezbędny do wprowadzenia zmian. 10.Poza okolicznościami wskazanymi w niniejszej

umowie dopuszcza się możliwość zmian postanowień umowy w przypadku wystąpienia

okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp. 11.Zaistnienie przyczyn, wymienionych w

ust. 1 – 10 nie powoduje powstania u żadnej ze Stron umowy roszczenia o zmianę umowy. 12.W

przypadku zaistnienia którejkolwiek z przyczyn wymienionych w ust. 1-10, każdej ze Stron

umowy przysługuje prawo do wystąpienia do drugiej strony o zmianę umowy. Wystąpienie o

dokonanie zmiany winno zawierać szczegółowy opis przyczyn uzasadniających zmianę umowy

oraz uzasadnienie dokonania zmiany umowy. 13.Wystąpienie, o którym mowa w ust. 12 stanowi

podstawę do podjęcia negocjacji w sprawie zmiany umowy. 14.Wszelkie zmiany niniejszej

umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych przez strony pod rygorem

nieważności. 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-18, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu >

polski 

 


