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Ogłoszenie nr 540190805-N-2020 z dnia 01-10-2020 r.

Białystok:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 582145-N-2020 

Data: 29/09/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych , Krajowy numer identyfikacyjny 36802162300000, ul.

Krakowska   19, 15-875  Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857421341, e-mail

zs12ksie@wp.pl, faks . 

Adres strony internetowej (url): www.zps-w.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: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 

W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 1. Zmiany umowy

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość

zmiany umowy w stosunku do treści oferty jeśli taka konieczność spowodowana jest

okolicznościami, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć i wartość zmiany nie

przekracza 50% wartości zamówienia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy

jeśli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie. 4. Nie jest zmianą umowy wymagającej formy pisemnej: a) zmiana numeru rachunku
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bankowego, na które ma być przelane wynagrodzenie Wykonawcy, b) utrata mocy lub zmiany

aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma

obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów prawa. 5. Zamawiający ma prawo odstąpić

od umowy w terminie 30 dni z winy Wykonawcy z naliczeniem kar umownych, których mowa w

§ 7 niniejszej umowy w następujących wypadkach: a) jeżeli Wykonawca nie wykonał

przedmiotu umowy w wymaganym terminie lub jeżeli podczas odbioru Zamawiający stwierdził,

że przedmiot umowy jest wykonany niezgodnie z wymaganiami określonymi przez

Zamawiającego w SIWZ, b) nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie, c) w przypadku

wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5%

wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego . 6. Zamawiający ma prawo odstąpić od

umowy w terminie 30 dni w przypadku gdy jej wykonanie nie będzie leżało w interesie

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub

bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 7. Zgodnie z art. 15 znowelizowanej ustawy z

dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, po spełnieniu

określonych przesłanek, możliwa jest: 1) zmiana terminu wykonania umowy lub jej części, 2)

czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części, 3) zmiana sposobu wykonania robót

budowalnych. 8. Każda zmiana umowy dokonana na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 o

zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, powinna być poprzedzona szczegółową analizą

dotyczącą wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie

umowy. 9. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli: 1) umowa została zmieniona z

naruszeniem art. 144 ustawy Pzp; 2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; 3) Trybunał

Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom,

które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
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na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 


