
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 301276-2014 z dnia 2014-09-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Puławy

Remont 35 wózków piecowych w zakładzie TD - Instytutu Nowych Syntez Chemicznych Wózki pieca tunelowego o 

wymiarach 1,28 x 1,50 x 0,65 m - 1 szt. Pełny zakres robót przedstawia obmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ). 

Przedmiar robót...

Termin składania ofert: 2014-09-25 

Numer ogłoszenia: 307184 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 301276 - 2014 data 10.09.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy, woj. 

lubelskie, tel. 81 473 14 00, fax. 81 473 14 10.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3). 

W ogłoszeniu jest: 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 4. Zmiana postanowień zawartej umowy może 

nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 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.. 

W ogłoszeniu powinno być: 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 4. Zmiana postanowień 

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


