
  I NST YT UT  NOWYCH SYNTEZ  CHEMI CZNYCH  
 

 

     Puławy, 16.09.2014 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy:  postepowania o udzielenie zamówienia publicznego Remont 35 wózków piecowych w zakładzie TD 
– Instytutu Nowych Syntez Chemicznych 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((t. j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907),  zwana dalej ustawą lub Pzp, Zamawiający – Instytut Nowych Syntez Chemicznych w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dokonuje następujących zmian: 
 

 

I. W rozdziale XXI SIWZ „Warunki umowy”, wykreśla się ustęp 5 i zastępuje się go nowym: 
„5. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty gdy:  
1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 4 umowy; 
2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;  
3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 
4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 
5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w 

szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon 
Wykonawcy; 

6) nastąpi zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub ofercie, stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie 
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.” 

 

 

II. W załączniku nr 5 „Umowa Nr INS/NO-67/2014” wykreśla się § 11 i zastępuje się go nowym: 

„§ 11. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w 
stosunku do treści oferty gdy:  

1) nastąpią zmiany stawki i kwoty VAT oraz wynagrodzenia brutto określonych w § 4 umowy; 
2) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie;  
3) przerwy w dostawie mediów niezbędnych do realizacji zamówienia; 
4) w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, min. takich jak: śmierć, choroba, ustanie 

stosunku pracy osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 

5) za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w 
szczególności siłą wyższą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon 
Wykonawcy; 

6) nastąpi zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie wskazanych w 
dokumentacji projektowej lub ofercie, stanie się niemożliwe, bądź podyktowane będzie 
usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie.” 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca dla 
stron postepowania. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Zmiana SIWZ oraz zmiana ogłoszenia 
zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. 

 


