Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046138/01 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St.
Wyszyńskiego”realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelce Krajeńskie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966763
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Aleja Wolności 48
1.4.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
1.4.3.) Kod pocztowy: 66-500
1.4.4.) Województwo: lubuskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.7.) Numer telefonu: +48957631130
1.4.8.) Numer faksu: +48957633294
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@strzelce.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046138/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-05 10:21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00033631/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
1. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod
warunkiemzaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.2. Zmiana Umowy
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możenastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) z powodu zaistnienia
omyłkipisarskiej lub rachunkowej,2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do
przewidzenia wmomencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
za którą żadnaze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonaniaumowy zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla
Zamawiającego, 3) wprzypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt.4) litera b) – ustawy
PZP, dotyczącychzmiany wynagrodzenia,4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa wzakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia
jednej lub obuStron,5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w
Umowie, którychnie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżnościlub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej postanowieńprzez Strony,6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmianwprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a w
szczególnościkonieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej,dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym
harmonogramemrzeczowo-finansowym.7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonaniaprzedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które
zaakceptuje napiśmie Zamawiający,8) Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia,
zakresu i sposobuwykonywania przedmiotu umowy:a) na podstawie art. 439 ustawy PZP ustala
się, iż wprzypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
stronyumowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia przy spełnieniu warunków określonych
wewzorze umowy,b) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub
podatkuakcyzowego, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie
Wykonawcy.Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót
wykonywanych po daciewejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT lub
podatku akcyzowego, przyczym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki
podatku VAT lub akcyzowegonie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowałakonieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej
stawki podatku VAT lub podatkuakcyzowego,c) w przypadku wyłączenia części robót objętych
umową na wniosekZamawiającego,d)w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokościminimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę,e) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniomspołecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczeniaspołeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,f) w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokościwpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215
oraz z 2019 r. poz. 1074 i1572),g) w przypadku konieczności zmiany sposobu przeprowadzenia
robót lub wprowadzeniarobót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwiązańtechnicznych / technologicznych / materiałowych od tych
wskazanych w dokumentacjiprojektowej,h) wystąpi konieczność wykonania zamówienia
dodatkowego,9) Dopuszcza sięmożliwość zmiany terminów,10) Dopuszcza się możliwość
zmiany osób, odpowiedzialnych zawykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie.Szczegółowe zmiany i zakres zostałyopisane w Załączniku do SWZ (wzorze umowy).
Po zmianie:
1. Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w niniejszej umowie zgodnie z art. 454
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz pod warunkiem, że Zamawiający przewidział
możliwość ich dokonania w treści dokumentów przetargowych, będących integralną częścią
umowy.2. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod
warunkiem zaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.3. Wykonawca w tym
celu winien przedstawić Zamawiającemu wniosek w formie pisemnej.4. Wniosek, o którym mowa
w ust. 3 powyżej, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie
7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o
danym zdarzeniu lub okolicznościach.5. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej
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dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na Terenie
budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inżyniera Kontraktu.6. Po otrzymaniu wniosku, o
którym mowa w ust. 3,Inżynier Kontraktu jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 5 i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.7. Wykonawca jest
zobowiązany do okazania do wglądu Inżynierowi Kontraktu dokumentacji, o której mowa w ust. 5
oraz do przedłożenia na żądanie Inżyniera Kontraktu jej kopii.8. Zmiana postanowień umowy
może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron i będzie wymagać formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.9. Zmiana Umowy może nastąpić w
przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub
rachunkowej,2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 3) w
przypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt.4) litera b) – ustawy PZP, dotyczących
zmiany wynagrodzenia,4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia jednej lub obu
Stron,5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których
nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień
przez Strony,6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian
wprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a w szczególności
konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej,
dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym harmonogramem
rzeczowo-finansowym.7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na
piśmie Zamawiający,8) wystąpienia innych okoliczności opisanych w ust. 10-12
poniżej.Pozostałe zmiany zostały określone we wzorze umowy w paragrafie 15
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-05-06 12:00
Po zmianie:
2021-05-10 12:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-05-06 12:30
Po zmianie:
2021-05-10 12:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-06-04
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Po zmianie:
2021-06-08
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