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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 263418-2014 z dnia 2014-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki
1.Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w
Suwałkach - Środowiskowy Dom Samopomocy - Dom Dziennego Pobytu Stowarzyszenia Aktywni tak samo,
celem dostosowania budynku do obowiązujących...
Termin składania ofert: 2014-08-22

Numer ogłoszenia: 263684 - 2014; data zamieszczenia: 07.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 263418 - 2014 data 07.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Stowarzyszenie "Aktywni Tak Samo", ul. Wojska Polskiego 9, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 87 566
43 63.

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: IV.3) 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 na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w
formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1. zmiana terminu wykonania zamówienia: - w
przypadku wystąpienia warunków pogodowych które uniemożliwiają realizację zamówienia i
spowodują zawieszenie wykonywania robót, w przypadkach: a)klęski żywiołowe, b)wystąpienie
nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych,
szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie
z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np.
gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; - przedłużenie terminu
realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 p.z.p., których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego
wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi
konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu; - konieczność usunięcia
błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót; - zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a)
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez
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Zamawiającego. 2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie: - w przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku od towaru i usług (VAT). 3. zmiana personelu nadzorującego roboty. Powyższe
postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody.
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