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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 262914-2014 z dnia 2014-08-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rewal 
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości śliwin na działkach oznaczonych nr 220 i 2017 obręb Śliwin, Gmina Rewal, 
powiat Gryficki. W wyniku realizacji zadania powstanie droga o... 
Termin składania ofert: 2014-08-22  

 

Numer ogłoszenia: 265690 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 262914 - 2014 data 06.08.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Gminy, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 
011. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
• W ogłoszeniu jest: Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w miejscowości śliwin na działkach oznaczonych nr 220 i 2017 
obręb Śliwin, Gmina Rewal, powiat Gryficki. W wyniku realizacji zadania powstanie 
droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 
cm o i szerokości 5,5 m (dwa pasy ruchu szer. 2,75 m) pobocza gruntowe obustronne 
szerokości 1,0 m, zjazdy publiczne szer. 0,5 m oraz zjazdy indywidualne o szer. 3,0 
m.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę odcinka drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości śliwin na działkach oznaczonych nr 
220 i 2017 obręb Śliwin, Gmina Rewal, powiat Gryficki. W wyniku realizacji zadania 
powstanie droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości warstw po 
zagęszczeniu 22 cm, wraz z warstwą odsączającą z piasku grubości 20 cm po 
zagęszczeniu i szerokości 5,5 m (dwa pasy ruchu szer. 2,75 m) pobocza gruntowe 
obustronne szerokości 1,0 m, zjazdy publiczne szer. 0,5 m oraz zjazdy indywidualne o 
szer. 3,0 m. Szczegółowy opis zadania znajduje się w dołączonej dokumentacji 
budowlanej.. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: I4.3). 
• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ZMIANA UMOWY. Przewiduje się istotne 

zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru wykonawcy: 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy 
winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, 
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pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust.1 
ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. 3. Zmiany w umowie, na skutek 
wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów 
umowy: a) termin wykonania zamówienia: 1. wystąpienie różnego rodzaju klęsk 
żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, 2. zmiany 
kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części 
zamówienia, 3. ustalenie innych warunków płatności, 4. wystąpienia przeszkód i 
utrudnień formalno-prawnych, 5. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, 
niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, 6. zmiana terminów 
zakończenia elementów robót bez zmiany terminu zakończenia umowy - aktualizacja 
harmonogramu rzeczowo-finansowego i finansowania. b) terminy płatności: 1. 
nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 2. zmiany w 
obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie 
treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 3. zmiana terminów wystawiania faktur, 
jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego zadania. c) przedmiot zamówienia: 1. 
aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 2. wykonanie robót 
zamiennych, 3. rezygnacja z wykonania części zamówienia, 4. zmiany nieistotne w 
rozwiązaniach dokumentacji projektowej, 5. zamiana materiałów lub urządzeń w 
zakresie ich równoważności, z rozliczeniem wartościowym, 6. wyłączenie zakresu 
umownego robót wraz z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w kosztorysie 
ofertowym za te roboty 7. pomniejszenie zakresu umownego elementów robót 
wykazanych w tabeli cenowej oferty do zakresu rzeczywiście wykonanego z 
pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cenę jednostkową, wynikającą z tabeli 
cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robót nie wykonany. d) wynagrodzenie 
umowne: 1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, 
rezygnacji lub wyłączenia części zamówienia albo wykonania robót zamiennych, 2. 
zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana 
stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, e) innych 
postanowień umowy: 1. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi 
konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2. 
zmiany kluczowego personelu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, 3. zmiany 
harmonogramu rzeczowo - finansowego, nie powodującej zmiany terminu 
końcowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jedynie zatwierdzenia przez 
strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowiązywania. 4. Wymienione w pkt. 
3 litery a,b,c,d i e) postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 
zgody. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót zamiennych. Podstawą 
wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych 
sporządzony i podpisany przez: a) Inspektora nadzoru inwestorskiego (przedstawiciela 
Inżyniera Kontraktu), b) Wykonawcę lub reprezentującego go Kierownika budowy, 
wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego 
kosztorysu lub kalkulacji robót. Protokół konieczności dla swojej ważności wymaga 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w artykule 9, ust.9.1. niniejszej umowy i 
wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 08.08.2014    do dnia ……………. 

 


