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Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE
Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w
pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych
terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności
zamówienia.
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Adres pocztowy:

Tarnów Grodkowski 46d

Miejscowość:

Grodków

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.
o. Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków

Osoba do
kontaktów:

Marek Dziuba, Kamila Rademacher

E-mail:

grodwik@poczta.onet.pl

Kod
pocztowy:

49-200

Tel.:

+48 077 4155585

Faks:

+48 077 4155585

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.grodwik.pl
Adres profilu nabywcy (URL):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Instytucja zamawiająca (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)
Podmiot zamawiający (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia
sektorowe)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik
II.1.2) Krôtki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie kanalizacji sanitarnej na całym terenie miejscowości Gola
Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne, Wierzbnik stanowiące część projektu pn.: ”Oczyszczanie ścieków w
aglomeracji Grodków"
Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Grodków do wymogów
prawa polskiego i unijnego.
Projekt pn.: ”Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków” jest współfinansowany ze środków Funduszu
Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodnościekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Szczegółowy opis i zakres robót został opisany w Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający posiada pozwolenie na budowę na inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z
budową przepompowni ścieków i jej zasilaniem w miejscowościach: Gola Grodkowska, Lipowa, Przylesie Dolne,
Wierzbnik.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Słownik główny
Główny przedmiot

45231300

Dodatkowe przedmioty

45232400
45310000
38424000
45233120

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano
w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)
3/JRP/2010
IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są
znane):
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez:
SIMAP
OJS eSender
Login:

ENOTICES_grodwik

Dane referencyjne ogłoszenia: 2010-036162 (rok i numer dokumentu)
IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2010/S
58-086644

z dnia
24/03/2010

IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/03/2010 (dd/mm/rrrr)

(dd/mm/rrrr)
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)
Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.
Zamówienia nie udzielono.
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
Wszystkich części
Jednej lub więcej części

VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA
(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze
podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)
VI.3.1) Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi
informacjami.
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
W obu przypadkach
VI.3.2) Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Zamawiający
wymaga,
aby
Wykonawcy
ubiegający
się
o realizację przedmiotowego
zamówienia
(w
przypadku
wspólnego
ubiegania
się
dwóch lub więcej Wykonawców
o
udzielenie
niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa):
a) posiadali środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości
min. 1.000.000 PLN.
Celem potwierdzenia spełniania
warunku, o którym mowa w
pkt. a) powyżej, Wykonawcy

Zamawiający
wymaga,
aby
Wykonawcy
ubiegający
się
o realizację przedmiotowego
zamówienia
(w
przypadku
wspólnego
ubiegania
się
dwóch lub więcej Wykonawców
o
udzielenie
niniejszego
zamówienia, oceniana będzie ich
łączna sytuacja ekonomiczna i
finansowa):
a) posiadali środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości
min. 1.000.000 PLN.
Celem potwierdzenia spełniania
warunku, o którym mowa w
pkt. a) powyżej, Wykonawcy

5/ 11

ENOTICES_grodwik 09/04/2010- ID:2010-045006

Formularz standardowy 14 — PL

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gola Grodkowska, Lipowa,
Przylesie Dolne, Wierzbnik
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

muszą przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
których Wykonawca posiada
rachunek,
potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych
lub
zdolność
kredytową
Wykonawcy
na
kwotę
wskazaną
powyżej,
wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert
b)
posiadali
ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia na
kwotę min. 12.000.000 PLN.
Celem potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w pkt.
b) powyżej, Wykonawcy muszą
przedłożyć opłaconą polisę, a
w przypadku jej braku – inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia, na
kwotę wskazaną powyżej.
Jeżeli
z
uzasadnionej
przyczyny
wykonawca
nie
może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunku, o którym
mowa w pkt a) powyżej, polega
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.
2b Ustawy wymagane jest
przedłożenie informacji, o której
mowa w cytowanym pkt,
dotyczącej tych podmiotów,
W przypadku złożenia przez
Wykonawców
dokumentów
zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający
jako
kurs
przeliczeniowy
waluty
przyjmie
przelicznik
wg średniego kursu NBP
z dnia publikacji ogłoszenia

muszą przedłożyć informację
banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w
których Wykonawca posiada
rachunek,
potwierdzającą
wysokość posiadanych środków
finansowych
lub
zdolność
kredytową
Wykonawcy
na
kwotę
wskazaną
powyżej,
wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert
b)
posiadali
ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia na
kwotę min. 8.000.000 PLN.
Celem potwierdzenie spełniania
warunku, o którym mowa w pkt.
b) powyżej, Wykonawcy muszą
przedłożyć opłaconą polisę, a
w przypadku jej braku – inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej
w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem zamówienia, na
kwotę wskazaną powyżej.
Jeżeli
z
uzasadnionej
przyczyny
wykonawca
nie
może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej
i ekonomicznej wymaganych
przez zamawiającego, może
przedstawić inny dokument,
który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego
przez zamawiającego warunku.
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunku, o którym
mowa w pkt a) powyżej, polega
na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust.
2b Ustawy wymagane jest
przedłożenie informacji, o której
mowa w cytowanym pkt,
dotyczącej tych podmiotów,
W przypadku złożenia przez
Wykonawców
dokumentów
zawierających dane w innych
walutach niż PLN, Zamawiający
jako
kurs
przeliczeniowy
waluty
przyjmie
przelicznik
wg średniego kursu NBP
z dnia publikacji ogłoszenia
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

VI.3) Informacji dodatkowych

Zamiast:

Powinno być:

o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Sposób dokonywania oceny
spełnienia warunków:
Ocena
spełniania
przedstawionych
powyżej
warunków zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia” (gdy dołączone
dokumenty potwierdzają wymogi
Zamawiającego)
–
„nie
spełnia” (gdy – z zastrzeżeniem
zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. –
dołączone do oferty dokumenty
nie
potwierdzają
spełniania
warunków lub brak jest tych
dokumentów).
Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty wymienione powyżej
należy złożyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu włącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jego
prawdziwości.

o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Sposób dokonywania oceny
spełnienia warunków:
Ocena
spełniania
przedstawionych
powyżej
warunków zostanie dokonana wg
formuły: „spełnia” (gdy dołączone
dokumenty potwierdzają wymogi
Zamawiającego)
–
„nie
spełnia” (gdy – z zastrzeżeniem
zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. –
dołączone do oferty dokumenty
nie
potwierdzają
spełniania
warunków lub brak jest tych
dokumentów).
Dokumenty sporządzone w
języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
Dokumenty wymienione powyżej
należy złożyć w formie oryginału
lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału
lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu włącznie wtedy,
gdy złożona przez Wykonawcę
kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości co do jego
prawdziwości.

1.
Zgodnie
z
Prawem
obowiązującym
w
Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności
zgodnie
z
przepisami
ustawy
Prawo
zamówień publicznych, istotne
zmiany postanowień Kontraktu
w stosunku do treści Oferty
są niedozwolone, chyba że
Zamawiający przewidział takie
zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ
i określił warunki ich dokonania.
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje zmiany
zawartej umowy w stosunku do
treści oferty wykonawcy, z którym
podpisano umowę oraz określa
warunki takiej zmiany:
(i) zmiany dokonane według
zasad określonych w Klauzuli 13
Warunków Kontraktowych
(ii)
zmiana
dokonana
na
podstawie art. 23 pkt 1
ustawy
Prawo
budowlane,
zmiana
w
rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one

1.
Zgodnie
z
Prawem
obowiązującym
w
Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności
zgodnie
z
przepisami
ustawy
Prawo
zamówień publicznych, istotne
zmiany postanowień Kontraktu
w stosunku do treści Oferty
są niedozwolone, chyba że
Zamawiający przewidział takie
zmiany w ogłoszeniu lub SIWZ
i określił warunki ich dokonania.
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje zmiany
zawartej umowy w stosunku do
treści oferty wykonawcy, z którym
podpisano umowę oraz określa
warunki takiej zmiany:
(i) zmiany dokonane według
zasad określonych w Klauzuli 13
Warunków Kontraktowych
(ii)
zmiana
dokonana
na
podstawie art. 23 pkt 1
ustawy
Prawo
budowlane,
zmiana
w
rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

uzasadnione
koniecznością
zwiększenia
bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;
(iii) zmiana dokonana na
podstawie art. 20 ust. 1
pkt
4
lit.
b)
ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość
wprowadzenia
rozwiązań
zamiennych
w
stosunku do przewidzianych
w
projekcie,
zgłoszonych
przez
kierownika
budowy
lub
inspektora
nadzoru
inwestorskiego, pod warunkiem,
że zmiana ta spowodowana
będzie
okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji
robót budowlanych, których
nie można było wcześniej
przewidzieć;
(iv) zmiany dokonane zostaną
podczas wykonywania robót i
nie odstępują w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu
lub warunków pozwolenia na
budowę w ramach art. 36a ust.
5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zostaną zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spełniając
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;
(v)
zmiana
wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany
przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej
należnego podatku VAT;
(vi) zmiana w przypadku regulacji
prawnych wprowadzonych w
życie po Dacie Wejścia Kontraktu
w życie, wywołujących potrzebę
jego zmiany;
(vii)
zmiana
oznaczenia
danych Zamawiającego i/lub
Wykonawcy;
(viii)
zmiana
Personelu
Wykonawcy lub Zamawiającego;
(ix) zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy ze względu
na zmiany terminów w Projekcie,
w tym w szczególności:
zaistnienia siły wyższej;
zmiana harmonogramu, spływu
środków
finansujących
zamówienia
z
instytucji
finansujących;

uzasadnione
koniecznością
zwiększenia
bezpieczeństwa
realizacji robót budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;
(iii) zmiana dokonana na
podstawie art. 20 ust. 1
pkt
4
lit.
b)
ustawy
Prawo budowlane, uzgodniona
możliwość
wprowadzenia
rozwiązań
zamiennych
w
stosunku do przewidzianych
w
projekcie,
zgłoszonych
przez
kierownika
budowy
lub
inspektora
nadzoru
inwestorskiego, pod warunkiem,
że zmiana ta spowodowana
będzie
okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji
robót budowlanych, których
nie można było wcześniej
przewidzieć;
(iv) zmiany dokonane zostaną
podczas wykonywania robót i
nie odstępują w sposób istotny
od zatwierdzonego projektu
lub warunków pozwolenia na
budowę w ramach art. 36a ust.
5 ustawy Prawo budowlane i
dokonane zostaną zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spełniając
zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane;
(v)
zmiana
wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku zmiany
przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej
należnego podatku VAT;
(vi) zmiana w przypadku regulacji
prawnych wprowadzonych w
życie po Dacie Wejścia Kontraktu
w życie, wywołujących potrzebę
jego zmiany;
(vii)
zmiana
oznaczenia
danych Zamawiającego i/lub
Wykonawcy;
(viii)
zmiana
Personelu
Wykonawcy lub Zamawiającego;
(ix) zmiany terminu realizacji
przedmiotu umowy ze względu
na zmiany terminów w Projekcie,
w tym w szczególności:
zaistnienia siły wyższej;
zmiana harmonogramu, spływu
środków
finansujących
zamówienia
z
instytucji
finansujących;
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

nieujęte (nieziwentaryzowane)
uzbrojenie podziemne, które
nie zostało uwzględnione na
mapach do celów projektowych;
związane
z
zatrzymaniem
robót przez Urzędy Nadzoru
Budowlanego;
związane z odkryciem w gruncie
przedmiotów
niemożliwych
do
zidentyfikowania
przed
przystąpieniem
do
robót
budowlanych,
takich
jak
m. in. głazy, niewybuchy,
przedmioty wymagające ochrony
konserwatora zabytków;
związane
z
ewentualnymi
pomyłkami
i
brakami
wielobranżowej
dokumentacji
oraz
związanych
z
nią
przedmiarach
robót
na
podstawie, której realizowana
jest inwestycja co powoduje
konieczność
zlecenia
robót
dodatkowych lub zamiennych;
wynikające
z
konieczności
dokonywania zmian w projektach
wykonawczych
branżowych,
takich jak np. zmiana trasy
rurociągu, czasowa organizacja
ruchu;
wynikające z nieprzewidzianych
sytuacji takich jak kolizje
z
innymi
urządzeniami
podziemnymi,
powodujące
zniszczenia,
uszkodzenia,
wymagając naprawy;
j. w. w przypadku wystąpienia
robót zamiennych.
zmiany uwarunkowań prawnych
i formalnych realizacji kontraktu
spowodowanych
działaniem
osób trzecich;
konieczność
zrealizowania
projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa.
Zmiana Kontraktu dokonana
z
naruszeniem
Prawa
obowiązującego
w
Rzeczypospolitej Polskiej, w
szczególności przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych
jest nieważna.
Zmiany może inicjować każda ze
stron umowy wyłącznie w formie
pisemnej, określając warunki jej

nieujęte (nieziwentaryzowane)
uzbrojenie podziemne, które
nie zostało uwzględnione na
mapach do celów projektowych;
związane
z
zatrzymaniem
robót przez Urzędy Nadzoru
Budowlanego;
związane z odkryciem w gruncie
przedmiotów
niemożliwych
do
zidentyfikowania
przed
przystąpieniem
do
robót
budowlanych,
takich
jak
m. in. głazy, niewybuchy,
przedmioty wymagające ochrony
konserwatora zabytków;
związane
z
ewentualnymi
pomyłkami
i
brakami
wielobranżowej
dokumentacji
oraz
związanych
z
nią
przedmiarach
robót
na
podstawie, której realizowana
jest inwestycja co powoduje
konieczność
zlecenia
robót
dodatkowych lub zamiennych;
wynikające
z
konieczności
dokonywania zmian w projektach
wykonawczych
branżowych,
takich jak np. zmiana trasy
rurociągu, czasowa organizacja
ruchu;
wynikające z nieprzewidzianych
sytuacji takich jak kolizje
z
innymi
urządzeniami
podziemnymi,
powodujące
zniszczenia,
uszkodzenia,
wymagając naprawy;
j. w. w przypadku wystąpienia
robót zamiennych.
zmiany uwarunkowań prawnych
i formalnych realizacji kontraktu
spowodowanych
działaniem
osób trzecich;
konieczność
zrealizowania
projektu przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych
lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa.
Zmiany może inicjować każda ze
stron umowy wyłącznie w formie
pisemnej, określając warunki jej
dokonania, biorąc pod uwagę w
szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego
wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia,
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:

Powinno być:

dokonania, biorąc pod uwagę w
szczególności:
a) opis zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
c) koszt zmiany i sposób jego
wyliczenia,
d) wpływ zmiany na wysokość
wynagrodzenia,
e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin
zakończenia Kontraktu,
Wszystkie
powyższe
postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający
może
wyrazić
zgodę,
nie
stanowią
jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
2. Pozostałe kwestie odnoszące
się do umowy uregulowane są w
części II SIWZ.

e) czas wykonania zmiany,
f) wpływ zmiany na termin
zakończenia Kontraktu,
Wszystkie
powyższe
postanowienia stanowią katalog
zmian, na które Zamawiający
może
wyrazić
zgodę,
nie
stanowią
jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia
takiej zgody.
Procedura wprowadzania Zmian
ma
również
zastosowanie
w
sytuacjach
opisanych
w
pozostałych
klauzulach
Warunków
Kontraktu,
w
szczególności:
i. 1.9 [Błędy w wymaganiach
Zamawiającego],
ii. 2.1 [Prawo dostępu do terenu
Budowy],
iii. 3.5 [Ustalenia],
iv. 4.7 [Wytyczenie],
v.
4.12
[Nieprzewidywane
warunki fizyczne],
vi. 4.24 [Wykopaliska],
vii. 7.4 [Próby],
viii. 8.4 [Przedłużenie Czasu na
Ukończenie],
ix.
8.5
[Opóźnienia
spowodowane przez władze],
x. 8.6 [Tempo wykonawstwa],
xi. 8.9 [Następstwa zawieszenia],
xii. 8.10 [Zapłata za Urządzenia
i
Materiały
w
przypadku
zawieszenia],
xiii. 8.12 [Wznowienie Robót],
xiv. 10.3 [Zakłócania Prób
Końcowych],
xv. 13.7 [Korekty uwzględniające
zmiany prawne],
xvi.
16.1
[Uprawnienie
Wykonawcy do zawieszenia
Robót],
xvii. 17.4 [Następstwa ryzyka
Zamawiającego],
19.4 [Następstwa siły wyższej],
2. Pozostałe kwestie odnoszące
się do umowy uregulowane są w
części II SIWZ.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Zamiast:

Powinno być:

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

30/04/2010

12:00

05/05/2010

12:00
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.7) Warunki otwierania ofert

Zamiast:

Powinno być:

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

(dd/mm/rrrr)

(gg:mm)

30/04/2010

12:30

05/05/2010

12:30
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt
kontaktowy:

Tel.:

Osoba do
kontaktów:
E-mail:

Faks:

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):
Adres profilu nabywcy (URL):
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia (jeżeli dotyczy)
Miejsce, w którym należy dodać tekst

Tekst do dodania

_____

_____

VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE (jeżeli dotyczy)
VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
09/04/2010 (dd/mm/rrrr)

