
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 123259-2014 z dnia 2014-06-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowej siedziby Komisariatu

Policji w Luboniu zlokalizowanej przy ul. Powstańców Wlkp. 42. Zakres robót obejmuje w szczególności: a)

wybudowanie nowego budynku...

Termin składania ofert: 2014-06-27

Numer ogłoszenia: 132413 - 2014; data zamieszczenia : 18.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  123259 - 2014 data 06.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

8412743, 8412740, fax. 061 8412744.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  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 przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z uwzględnieniem podawanych warunków

ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność zrealizowania robót przy

zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji wykonawczej w

sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

robót. Zmiana technologii wykonania robót w stosunku do przyjętej w dokumentacji wykonawczej, z inicjatywy

Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego

wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z obniżeniem wynagrodzenia. 2) Zmiany

spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować

zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia

wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę.

Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy,

Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku

VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu

Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie spełnione świadczenia oraz

1



udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z Umowy planowanymi

świadczeniami do dnia rezygnacji. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty

inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących

uniknięcie kolizji. 5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby

Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp - w takim

przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 6) Zmiana osób

(Kierownika budowy/robót) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż

proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 7) Termin zakończenia

prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności: a) wstrzymania robót przez

Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika budowy w wyniku wystąpienia warunków atmosferycznych,

utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót; b) wystąpienia innych okoliczności, które utrudniają lub

uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności przekroczenie

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.; c) będące

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez

Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego, wstrzymanie

przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy; d) innych przyczyn zewnętrznie niezależnych od

Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności

wystąpieniem siły wyższej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych pkt. 7, termin

wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności..

W ogłoszeniu powinno by ć: 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 przewiduje możliwość dokonania istotnych

zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany technologiczne, w szczególności

konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż

wskazane w dokumentacji wykonawczej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót. Zmiana technologii wykonania robót w stosunku do przyjętej

w dokumentacji wykonawczej, z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Zmiany, te nie

mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast powiązane z

obniżeniem wynagrodzenia. 2) Zmiany spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana

stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający

dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT
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zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania

robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę

stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. 3) Rezygnacja przez Zamawiającego z

realizacji części przedmiotu Umowy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wszystkie

spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z

Umowy planowanymi świadczeniami do dnia rezygnacji. 4) Kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi

przez inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji. 5) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot,

na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp,

w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp -

w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 6)

Zmiana osób (Kierownika budowy/robót) - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać

Zamawiającemu, iż proponowane osoby spełniają warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa. 7)

Termin zakończenia prac może ulec przedłużeniu w wyniku wystąpienia następujących okoliczności: a)

wstrzymania robót przez Inspektora nadzoru na wniosek Kierownika budowy w wyniku wystąpienia warunków

atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających realizację robót; b) wystąpienia innych okoliczności,

które utrudniają lub uniemożliwiają realizację robót, za które nie odpowiada żadna ze stron, w szczególności

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itd.;

c) będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót

przez Zamawiającego ze względu na wydanie decyzji administracyjnych dotyczących Zamawiającego,

wstrzymanie przez organ nadrzędny finansowania przedmiotu umowy; d) innych przyczyn zewnętrznie

niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w

szczególności wystąpieniem siły wyższej. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych

pkt. 7, termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zamiany

wyrobów (materiałów lub urządzeń) istotnych dla wykonania przedmiotów umowy. 8) Zmiana wyrobów w

stosunku do wynikających z oferty Wykonawcy jest możliwa za zgodą Zamawiającego, tylko w przypadku: a)

zmiany nazwy danego wyrobu przez jego producenta; b) zaprzestania przez producenta produkcji lub wycofania

przez niego z obrotu danego wyrobu w okresie od złożenia oferty do wbudowania; c) wprowadzenia przez

danego producenta do obrotu nowego wyrobu mającego takie same przeznaczenie oraz lepsze parametry i

funkcjonalność niż wyrób zaoferowany przez Wykonawcę. W przypadkach określony w lit. a i b Wykonawca

zobowiązany jest udowodnić zaistnienie tych okoliczności w szczególności przedstawiając pisemne

oświadczenie producenta albo przedstawiciela producenta upoważnionego na piśmie do działania w jego

imieniu. W przypadku określonym w lit. b Wykonawca może zaoferować wyrób innego producenta, tylko jeżeli

nie zachodzi przesłanka określona w lit. c, oraz pod warunkiem, że oferowany wyrób ma takie same
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przeznaczenie oraz parametry techniczne i funkcjonalność nie gorsza niż wyrób którego dotyczy zmiana.

Zmiany, te nie mogą powodować zwiększenia całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy mogą być natomiast

powiązane z obniżeniem wynagrodzenia..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  27.06.2014 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, Sekcja ds.

Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat.

W ogłoszeniu powinno by ć: 04.07.2014 godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,

Sekcja ds. Zamówień Publicznych, 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 17 A, sekretariat.
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