
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 165941-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kalisz
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Docieplenie ścian elewacyjnych dwóch wielorodzinnych budynków -przy ul.
Wojciechowskiego 6, oraz przy ul. Rumińskiego 13-15 w Kaliszu. 2. Wykonawca w ramach danego zamówienia wykona
docieplenie elewacji...
Termin składania ofert: 2016-08-19

Numer ogłoszenia: 169285 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165941 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. ks. J. Popiełuszki 3, 62-800 Kalisz, woj.
wielkopolskie, tel. +48 62 7664360, fax. +48 62 7663140.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany
postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić
wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach
określonych w SIWZ za zgodą obu stron. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia Stron; 2) zmiany terminu realizacji umowy: a) gdy wykonanie zamówienia
dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia
podstawowego, b) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, c) w
przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze,
itp.) uniemożliwiających realizację robót, zgłoszonych na piśmie przez Kierownika budowy i Inspektora
nadzoru inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było
prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić ich wznowienie ze względów pogodowych, d) w
przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez Zamawiającego robót, (co nie jest
następstwem nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę), o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania
robót..

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 2 2016-08-01 10:55



W ogłoszeniu powinno być: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany
postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić
wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach
określonych w SIWZ za zgodą obu stron. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku: 1) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia lub świadczenia Stron; 2) zmiany terminu realizacji umowy: a) gdy wykonanie zamówienia
dodatkowego, robót dodatkowych lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia
podstawowego, b) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, c) w
przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze,)
uniemożliwiających realizację robót, zgłoszonych na piśmie przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było
prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić ich wznowienie ze względów pogodowych, d) w
przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez Zamawiającego robót, (co nie jest
następstwem nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę), o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania
robót..
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