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Ogłoszenie nr 540175733-N-2019 z dnia 22-08-2019 r.
Stawiski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584438-N-2019
Data: 09/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Stawiski, Krajowy numer identyfikacyjny 52883000000000, ul. Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 278 55 11, e-mail sekretariat@stawiski.pl,
faks 86 278 55 33.
Adres strony internetowej (url): www.bip.stawiski.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej
umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych we
wzorze Umowy, tj.: zmiany dotyczących terminu wykonania robót budowlanych, zakresu tych
robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, które możliwe są w sytuacji wyjątkowej w
szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, robót
zamiennych, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, klęsk żywiołowych,
wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie
odpowiada Wykonawca, zmian w dokumentacji technicznej, rezygnacji z części robót, w
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony wniosek
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wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie
mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do
zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy, w sposób i na warunkach szczegółowo
opisanych we wzorze Umowy, tj.: zmiany dotyczących terminu wykonania robót
budowlanych, zakresu tych robót lub wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, które możliwe
są w sytuacji wyjątkowej w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wykonania
robót dodatkowych, robót zamiennych, wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych,
klęsk żywiołowych, wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,
za które nie odpowiada Wykonawca, zmian w dokumentacji technicznej, rezygnacji z części
robót, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których
Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona.
Zmiany umowy nie mogą naruszać ustawy - Prawo zamówień publicznych i mogą być
dokonywane pod rygorem nieważności jedynie w formie aneksów do niniejszej umowy.
Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 1) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT, stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką; 2) w razie
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 z późn. zm.), jeżeli zmiany
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 3) w razie zmiany
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 4) w razie zmiany zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 z późn. zm.),
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
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postępowaniu: Data: 2019-08-26, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-28, godzina: 10:00
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