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Ogłoszenie nr 540190744-N-2020 z dnia 01-10-2020 r.

Warszawa:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590462-N-2020 

Data: 28/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Krajowy numer

identyfikacyjny 00028897500000, ul. Banacha  1a, 02-097  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. +48225991701, e-mail zp@spcsk.pl, faks +48225991714. 

Adres strony internetowej (url): www.dzp.uckwum.pl 

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: Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Niezależnie od innych podstaw uprawniających do zmiany Umowy, jej istotna zmiana w

stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku zaistnienia jednej z

następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej: 1. w przypadku

wystąpienia wad w Dokumentacji Projektowej, skutkujących koniecznością dokonania zmian,

poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie utrudnia realizację określonego

zakresu robót lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub

wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, w tym mających wpływ na dotrzymanie terminu

realizacji umowy – w takim przypadku zmianie ulegnie zakres rzeczowy Umowy, termin

realizacji o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub uzupełnień
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Dokumentacji Projektowej, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne

oraz wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 o koszt koniecznych do wykonania robót w

związku z wprowadzonymi zmianami. 2. zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposób istotnie wadliwy

obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu, 3. zmiany dotyczące sposobu oraz terminów,

częstotliwości odbiorów, fakturowania jeżeli będą konieczne dla możliwości zapewnienia

finansowania oraz właściwego rozliczenia Umowy. 4. w przypadku ograniczenia przez właściwy

organ środków przyznanych Zamawiającemu na realizację przedmiotu Umowy, ograniczeniu

ulec może, bez żadnych ujemnych dla Zamawiającego konsekwencji finansowych, odpowiednio

zakres rzeczowy przedmiotu Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 oraz termin

realizacji. Zamiar ograniczenia przedmiotu Umowy Zamawiający zgłosi Wykonawcy w formie

pisemnej, w terminie 15 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o ograniczeniu środków

finansowych. W takiej sytuacji Wykonawca wyrazi zgodę na zmianę, jeśli Zamawiający zapłaci

Wykonawcy za Materiały i Urządzenia pod warunkiem, że są one niezbędne do należytego

wykonania robót i zostały dostarczone na Plac Budowy lub których dostawę Wykonawca

zobowiązany jest przyjąć, a Wykonawca posiada i przedstawi Zamawiającemu wszelkie

dokumenty potwierdzające zakup, własność bądź dokonanie przedpłaty na poczet zakupu

Materiałów i Urządzeń w celu przeniesienia prawa ich własności i/lub zapewnienia przeniesienia

prawa własności i/lub zapewnienie dostarczenia ich na Plac Budowy. 

W ogłoszeniu powinno być: Niezależnie od innych podstaw uprawniających do zmiany

Umowy, jej istotna zmiana w stosunku do treści oferty Wykonawcy możliwa jest w przypadku

zaistnienia jednej z następujących okoliczności w zakresie i na warunkach określonych poniżej:

1. w przypadku wystąpienia wad w Dokumentacji, skutkujących koniecznością dokonania

zmian, poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie utrudnia realizację

określonego zakresu robót lub zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby

niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu Umowy, w tym mających wpływ na

dotrzymanie terminu realizacji umowy – w takim przypadku zmianie ulegnie zakres rzeczowy

Umowy, termin realizacji o okres wynikający z czasu niezbędnego na dokonanie poprawek lub

uzupełnień Dokumentacji, w tym uzyskanie niezbędnych decyzji, o ile okaże się to konieczne

oraz wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust. 1 o koszt koniecznych do wykonania robót w

związku z wprowadzonymi zmianami. 2. zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) istotnym brakiem zinwentaryzowania lub zinwentaryzowanie w sposób istotnie wadliwy

obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu, 3. zmiany dotyczące sposobu oraz terminów,
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częstotliwości odbiorów, fakturowania jeżeli będą konieczne dla możliwości zapewnienia

finansowania oraz właściwego rozliczenia Umowy. Zmiana Wynagrodzenia 1. Strony

postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku

wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia

obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust. 1. 3. W wypadku

zmiany, o której mowa w ust. 1 wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. 


