Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 144841-2015 z dnia 2015-10-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kościerzyna
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenów Kościerskiego Parku
Przemysłowego pod inwestycje oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w
oparciu o opracowaną dokumentację...
Termin składania ofert: 2015-10-15
Numer ogłoszenia: 149621 - 2015; data zamieszczenia: 13.10.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 144841 - 2015 data 02.10.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58 6802300, fax. 58
6802320.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: 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. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polecać Wykonawcy na piśmie: a) wykonanie rozwiązań zamiennych, b) zwiększenie lub zmniejszenie zakresu
prac projektowych, c) wykonanie nieprzewidzianych prac projektowych, niezbędnych do osiągnięcia celu i
zakończenia przedmiotu umowy, w tym konsekwencji wynikających z uzgodnień, decyzji i uwarunkowań, d)
dokonanie zmiany kolejności wykonania elementów dokumentacji. 2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o
których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń mogą stanowić
podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia prac projektowych oraz wynagrodzenia,
jednakże każda zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 3.
Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia Zamawiającego. 4. Zmiany wynikające
z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez Wykonawcę w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo - finansowym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian
do niniejszej umowy dotyczące: 1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a) ustawowej zmiany
stawki podatku VAT, b) wykonywania na polecenie Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych
mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, c) zwiększenia lub zmniejszenia zakresów
rzeczowych umowy. 2) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po
stronie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 3) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku
bankowym wykonawcy, 4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia - wydłużenia terminu zakończenia
realizacji umowy ze względu na: a) konieczność wykonania na polecenie Zamawiającego usług dodatkowych lub
zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, b) konieczność udzielenia Wykonawcy
zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych realizowanych na podstawie odrębnej umowy, c)
konieczność zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy, d) wykonanie nieprzewidzianych prac
projektowych, badań, ekspertyz niezbędnych do osiągnięcia celu i zakończenia przedmiotu umowy, w tym
konsekwencji wynikających z uzgodnień i decyzji, e) wystąpienie siły wyższej, tzn. niezależnego od Stron
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, f) wystąpienia niezależnego od
Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od dysponentów mediów,
ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień g) odkrycie zabytku lub wprowadzenia istotnej dla
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, h) zmiany przepisów prawa. 6. Zmiana postanowień zawartej
umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu..
W ogłoszeniu powinno być: 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.Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie: a)wykonanie rozwiązań zamiennych, b)zwiększenie lub
zmniejszenie zakresu prac projektowych, c)wykonanie nieprzewidzianych prac projektowych, niezbędnych do
osiągnięcia celu i zakończenia przedmiotu umowy, w tym konsekwencji wynikających z uzgodnień, decyzji i
uwarunkowań, d)dokonanie zmiany kolejności wykonania elementów dokumentacji. 2.Wydane przez
Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki
tych poleceń mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy terminu zakończenia prac
projektowych oraz wynagrodzenia, jednakże każda zmiana wynagrodzenia wymaga pisemnego aneksu do

umowy pod rygorem nieważności. 3.Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiającego. 4.Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione przez
Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo - finansowym. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość
dokonania następujących zmian do niniejszej umowy dotyczące: 1)zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy
na skutek: a)ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b)wykonywania na polecenie Zamawiającego usług
dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, c)zwiększenia lub
zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy. 2)zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby
odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 3)zmiany w danych podmiotowych
oraz rachunku bankowym wykonawcy, 4)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia - wydłużenia terminu
zakończenia realizacji umowy ze względu na: a)konieczność wykonania na polecenie Zamawiającego usług
dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego, b)konieczność
udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających lub zamówień dodatkowych realizowanych na podstawie
odrębnej umowy, c)konieczność zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy, d)wykonanie
nieprzewidzianych prac projektowych, badań, ekspertyz niezbędnych do osiągnięcia celu i zakończenia
przedmiotu umowy, w tym konsekwencji wynikających z uzgodnień i decyzji, e)wystąpienie siły wyższej, tzn.
niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, f)wystąpienia
niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień i warunków do projektowania od
dysponentów mediów, ZUDP i innych właściwych organów czy instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania
wszelkich decyzji niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień g)odkrycie zabytku lub wprowadzenia
istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, h)zmiany przepisów prawa, i)wydłużenie terminu
kwalifikowalności wydatków oraz wydłużenie terminu realizacji projektu pn. Kościerskie Strefy Aktywności
Gospodarczej - przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej przez Operatora Programu
pn. Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz
współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego finansowanego w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. 6.Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2015
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV piętro bud.
urzędu.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok. 62, IV
piętro bud. urzędu.

wywieszono: 13.10.2015r.

