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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 37175-2014 z dnia 2014-02-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa chodników na terenie miasta Chełm. Przedmiot zamówienia
podlega podziałowi na zadania: Zadanie nr 1: budowa chodnika w ulicy Hrubieszowskiej w Chełmie na odcinku od
km 0+000 do km...
Termin składania ofert: 2014-03-13

Numer ogłoszenia: 76284 - 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 37175 - 2014 data 25.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Miejskich, ul. Chełmońskiego 1, 22-100 Chełm, woj. lubelskie, tel. 082 5633228, fax. 082 5633839.

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 dopuszcza możliwość dokonywania
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności z uwzględnieniem podanych
warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy spowodowana: a) szczególnie
niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót, b) następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie lub zawieszenie robót przez
Zamawiającego, c) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności
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. 2)
zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca ze zmiany ilości wykonania danego asortymentu
robót lub zrezygnowania z wykonania określonego asortymentu robót. W przypadku wystąpienia w/w
okoliczności wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie o odpowiednią kwotę. 3) zmiany
osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się
co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w SIWZ, spowodowana: a)
śmiercią, chorobą lub innym zdarzeniem losowym, b) niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z umowy,
c) inną przyczyną niezależną od Wykonawcy (np. rezygnacja itp.), W przypadku wystąpienia w/w okoliczności
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zmiana osób będzie wymagała pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 4) zmiana Podwykonawcy:
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się na zasadach określonych w art. 26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia..
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