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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z o.o., Krajowy numer

identyfikacyjny 53162298600000, ul. ul. Mariańska  2, 46-100  Namysłów, woj. opolskie, państwo

Polska, tel. 774 105 222, e-mail e.ceglarek@ekowod.net, faks 774 101 482.

Adres strony internetowej (url): www.ekowod.eu

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: Dopuszczalne

zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: W następujących przypadkach:

1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się

procedury wyboru najko-rzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia

odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację

za-mówienia w zakładanym terminie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w

okoliczności wymienionych termin wy-konania umowy może ulec odpowiedniemu
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przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiany warunków

płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do umowy,

2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz

Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące

następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych doty-czących realizacji

zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła

finansowania zamówienia, 3) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań

zaproponowanych przez Wykonawcę. 3. Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części dostawy z

jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia propor-cjonalnie do wartości, 2) zmiana

dostarczanego samochodu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż podane w

ofercie przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia, 3) zmiana ustawowej

stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub pod-wyższenie wynagrodzenia jest

możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie po-datku), 4) siła wyższa uniemożliwiająca

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 5) zmiany dotyczące nazwy i

siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz

innych danych identyfikacyjnych w trak-cie trwania umowy lub następstwo prawne, 6)

zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie,

7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na jej re-alizację.

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: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków

zmian: W następujących przypadkach: 1. Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana

jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2)

jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z

przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie, 4)

jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej, 5) jeżeli zmiana jest

konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji

świadczeń, 6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów

prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem

wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości

lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub

ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy. W przypadku wystąpienia
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którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin wykonania umowy może ulec

odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Pod

pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia,

których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności powódź, pożar, huragan,

trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub

restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe,

zamieszki. Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w

ppkt 4) – 6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca

opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub

spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie trwania. W

terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży

Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające

faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. 2. Zmiany

warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony

do umowy, 2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności

na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany

będące następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji

zamówienia lub umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła

finansowania zamówienia, 3) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego

rozwiązań zaproponowanych przez Wykonawcę. 3. Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z

części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości, 2)

zmiana dostarczanego samochodu na lepszy (o lepszych parametrach technicznych niż

podane w ofercie przetargowej), bez możliwości podwyższenia wynagrodzenia, 3) zmiana

ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub podwyższenie

wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku), 4) siła wyższa

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 5) zmiany

dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont

bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo

prawne, 6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych

w umowie, 7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ na

jej realizację.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

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

udziału w postępowaniu: Data: 2020-03-27, godzina: 13:00,

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

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-04-03, godzina: 13:00,

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/e4032b90-8bba-4391-b308-73a...

4 z 4 2020-03-26, 21:29


