
 Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 331506-2013 z dnia 2013-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Bolesławiec 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn. Przebudowa odcinka drogi powiatowej: nr 4709 E 

relacji Kaski - Ostrówek, nr 4713 E relacji Węglewice - Galewice, nr 4706 E relacji Wieruszów - Cieszęcin 

- Osiek - Węglewice.... 

Termin składania ofert: 2013-09-02  

 

Numer ogłoszenia: 331674 - 2013; data zamieszczenia: 16.08.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331506 - 2013 data 16.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, Chotynin 53, 98-430 Bolesławiec, woj. łódzkie, 

tel. 62 7836062, fax. 62 7836062. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3). 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:  

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.  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                      

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa 

następujące warunki takich zmian:  

1. termin realizacji przedmiotu umowy w przypadku:  

a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia np.:  

- wystąpienie warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie zamówienia,  

- wystąpienia robót dodatkowych lub zamiennych oraz zamówień dodatkowych niezbędnych 

do prawidłowego wykonania zamówienia, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,  

- ujawnienie niezinwentaryzowanych urządzeń obcych i konieczności wykonania robót 

związanych z ich zabezpieczeniem lub przełożeniem,  

- innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego,  

b) nie przekazanie Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów budowy, do których 

przekazania Zamawiający był zobowiązany,  

c) wstrzymanie przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 

leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 



inspektorów nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 

zawinionych przez Wykonawcę),  

d) konieczność wykonania przez Zamawiającego korekty projektu dla usunięcia wad 

dostarczonej dokumentacji.  

2. wysokość wynagrodzenia w przypadku:  

a) wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechania robót,  

b) zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia,  

3. zmiana kierownika budowy, kierowników robot bądź inspektorów nadzoru w przypadku 

śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych 

dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru. W przypadku 

zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać 

wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót.  

4. uzasadnionego wystąpienia Wykonawcy. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian 

na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania 

Zamawiającego na ich wprowadzenie. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej 

umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

zmianę treści umowy. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony 

na piśmie. 

 
 


