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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15050 - 2014 data 14.01.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

5537870, fax. 22 8269160.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: 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 dokonania

następujących zmian do niniejszej Umowy: 1. z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu

wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które

zaakceptuje na piśmie Zamawiający; 2. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących

przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia

jednej lub obu Stron; 3. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur

administracyjnych; 4. wystąpienia robot zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją

projektową, 5. wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu zaistnienia po zawarciu

umowy przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec

łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły

przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia

konieczności wydłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy na skutek zaistnienia siły wyższej,

6. zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy; 7.

zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawców, 8. zmiany umowy w zakresie

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 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. 1. W razie zaistnienia istotnej zmiany

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy

odpowiednio w całości lub części w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. powyżej, wykonawca może zadąć wyłącznie wynagrodzenia

należnego z tytułu wykonania części umowy..


