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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 195116-2015 z dnia 2015-07-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zgorzelec
1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu oceny aktualności studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego na terenie Miasta...
Termin składania ofert: 2015-08-10

Numer ogłoszenia: 123123 - 2015; data zamieszczenia: 19.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 195116 - 2015 data 31.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel. 0-75 77 56 988, fax. 075
77 56 988.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Okres w miesiącach: lub dniach: lub data
rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 29/09/2015.
W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania zamówienia lub termin wykonania Okres w miesiącach: lub
dniach: lub data rozpoczęcia: (dd/mm/rrrr) lub zakończenia: 24/11/2015.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
W ogłoszeniu jest: X 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. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 1) Zmianę terminu
realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: a)
opóźnień Zamawiającego w przekazania Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których
przekazania był zobowiązany, b) nie uzyskania przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu
zamówienia opinii i uzgodnień od instytucji, organów i osób nie będących stronami umowy w terminach
umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia, c) zmian prawa lub obowiązujących
norm wywołujących konieczność zmiany zakresu prac, d) zmiany terminu sesji Rady Miasta Zgorzelec, e)
konieczności ponownego uzgodnienie/opiniowania, f) przedłużenia terminów swoich czynności przez jednostki
uzgadniając/opiniujące. 2. Zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa, na każdym etapie realizacji
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zamówienia, przy uwzględnieniu zapisów dot. podwykonawstwa, o których mowa w niniejszej umowie. 3.
Zmiana umowy w zakresie podwykonawstwa możliwa będzie w przypadku: 1) wskazania innych
podwykonawców, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa albo
wykonanie części zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części
zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie
opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. 6. W przedstawionych przypadkach wystąpienia
opóźnień, strony ustalają nowe terminy wykonania umowy, z tym, że okres przesunięcia terminu wykonania
umowy równy będzie co najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia..
W ogłoszeniu powinno być: X 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. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 1)
Zmianę terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w następujących
przypadkach: a) opóźnień Zamawiającego w przekazania Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami,
do których przekazania był zobowiązany, b) nie uzyskania przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania
przedmiotu zamówienia opinii i uzgodnień od instytucji, organów i osób nie będących stronami umowy w
terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia, c) zmian prawa lub
obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu prac, d) zmiany terminu sesji Rady Miasta
Zgorzelec, określonego w niniejszej umowie na dzień 24 listopada 2015r. e) konieczności ponownego
uzgodnienie/opiniowania, f) przedłużenia terminów swoich czynności przez jednostki uzgadniając/opiniujące.
2. Zmianę umowy w zakresie podwykonawstwa, na każdym etapie realizacji zamówienia, przy uwzględnieniu
zapisów dot. podwykonawstwa, o których mowa w niniejszej umowie. 3. Zmiana umowy w zakresie
podwykonawstwa możliwa będzie w przypadku: 1) wskazania innych podwykonawców, 2) rezygnacji
podwykonawcy, 3) wskazania innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie części zamówienia przy
pomocy podwykonawców, pomimo niewskazania w ofercie żadnej części zamówienia do powierzenia
podwykonawcom. 4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Warunkiem wprowadzenia
zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie
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umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki
do wprowadzenia takiej zmiany. 6. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają
nowe terminy wykonania umowy, z tym, że okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie co
najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli
dotyczy): Data: 25/08/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd Miasta w
Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert (jeżeli dotyczy): Data: 01/09/2015 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 Miejsce: Punkt Obsługi Interesanta Urząd
Miasta w Zgorzelcu, 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7.
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