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Ogłoszenie nr 540133057-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.
Żarki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 567268-N-2019
Data: 01/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, Krajowy numer identyfikacyjny 15140586600000, ul. ul.
Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 148 304, e-mail
sekretariat@pzd.com.pl, faks 343 148 304.
Adres strony internetowej (url): www.pzd.myszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
W ogłoszeniu jest: 15.3. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane we wzorze
umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem treści oferty. 15.3.1
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być dokonywane
wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony. 15.3.2. Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem art.144
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku zmian
nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy lub
w przypadku okoliczności, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł
przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonego pierwotnie
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w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w niżej wymienionych przypadkach: 1)
Możliwa jest: a) zmian adresu/nazwy firmy/siedziby
Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b) danych objętych fakturą, w szczególności NIPu, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku Wykonawcy c) zmiana osób występujących po stronie
1.07.2019 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ba5306d5-fb03-4913905d-4002b0d37fcd https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ba5306d5fb03-4913-905d-4002b0d37fcd 20/29 Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, d) zmiana
terminów wykonywania usług, e) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, f)
zmiana zakresu podwykonawstwa, g) zaakceptowana zmiana podwykonawcy, h) w zakresie
powstania zmian w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2) Nie jest dopuszczalna zmiana
Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia,
ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Nie jest dopuszczalna
zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji przejęcia przez zamawiającego zobowiązań
wykonawcy względem jego podwykonawców. 3) Możliwa jest zmiana szacunkowego zakresu
poszczególnych części przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo
niewykorzystania całego, określonego szacunkowo, zakresu przedmiotu zamówienia objętego
umową. 4) Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) przedłużenia
procedury przetargowej zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (w zakresie
poszczególnych części). Termin wykonania usług uzależniony jest od warunków
atmosferycznych. Określone w SIWZ terminy Realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, tj.
skróceniu lub wydłużeniu w zależności od utrzymujących się warunków zimowych i trwającego
sezonu zimowego 2019/2020. 5) Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze
zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT), b) z rezygnacją z części przewidzianego
zakresu usług. przy czym łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie. 3.Określa się następujący tryb dokonywania zmian
postanowień umowy: 1) Zamawiający: a) wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości
dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany. 2)
Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują do Zamawiającego w sprawie
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możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3)Wykonawca: a) wnioskuje do Zamawiającego o
dokonanie wskazanej zmiany 4. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz
uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo
wykonawcy, itp.). 5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w w ust. 2, ust. 3 i ust.4 może
dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.
6.Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych niedopuszczalna
jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie
nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności
przewidzianych przez Zamawiającego i określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
W ogłoszeniu powinno być: 15.3. Umowa, która będzie podpisana w wyniku rozstrzygnięcia
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, będzie zawierała wszystkie zapisy podane
we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 7.1 oraz 7.2 do niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem
treści oferty. 15.3.1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności
mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.
15.3.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, z
zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana umowy może być
dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy lub w przypadku okoliczności, których zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekroczy 50% wartości
zamówienia określonego pierwotnie w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w niżej
wymienionych przypadkach: 1) Możliwa jest: a) zmian adresu/nazwy firmy/siedziby
Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, b) danych objętych fakturą, w szczególności NIPu, adresu, nazwy banku lub Nr rachunku Wykonawcy c) zmiana osób występujących po stronie
Zamawiającego/Wykonawcy/Podwykonawcy, d) zmiana terminów wykonywania usług, e)
zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, f) zmiana zakresu podwykonawstwa, g)
zaakceptowana zmiana podwykonawcy, h) w zakresie powstania zmian w obowiązujących
przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego
stanu prawnego, 2) Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji gdzie
wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w
wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
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dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z
wyjątkiem sytuacji przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców. 3) Możliwa jest zmiana szacunkowego zakresu poszczególnych części
przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całego,
określonego szacunkowo, zakresu przedmiotu zamówienia objętego umową. 4) Możliwa jest
zmiana terminu wykonania umowy w przypadku: a) przedłużenia procedury przetargowej
zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia (w zakresie poszczególnych części). Termin
wykonania usług uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Określone w SIWZ terminy
Realizacji zamówienia mogą ulec zmianie, tj. skróceniu lub wydłużeniu w zależności od
utrzymujących się warunków zimowych i trwającego sezonu zimowego 2019/2020. 5) Możliwa
jest zmiana postanowień umowy w związku: a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług
(VAT), b) z rezygnacją z części przewidzianego zakresu usług. przy czym łączna wartość zmian
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
i jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 3.Określa się
następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 1) Zamawiający: a) wnioskuje do
Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany, b) wnioskuje, aby Wykonawca
przedłożył propozycję zmiany. 2) Osoby występujące po stronie Zamawiającego: a) wnioskują
do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany. 3)Wykonawca: a)
wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany 4. Przyczyny dokonania zmian
postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach
(notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.). 5. W rezultacie dokonania czynności opisanych w w
ust. 2, ust. 3 i ust.4 może dojść do podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu
przygotuje Zamawiający. 6.Na mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności
przewidzianych przez Zamawiającego i określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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