
DT.2.212.38.2016

Ogłoszenie zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych z numerem: 169941-2016
Proszę czekać na potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia. Za chwilę na ekranie wyświetli się treść
zamieszczonego ogłoszenia i jego numer. Jednocześnie trwa wysyłanie na Państwa adres e-
mailowy, podany w czasie rejestracji, powiadomienia o zamieszczeniu ogłoszenia w BZP. 
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 163081-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
Budowa trzech zadaszonych kortów tenisowych w Ośrodku Przywodnym Rataje, w Poznaniu os. 
Piastowskie 106A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a) dokumentacja 
projektowa - zał. nr 1 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne...
Termin składania ofert: 2016-08-12 

Numer ogłoszenia: 169941 - 2016; data zamieszczenia: 01.08.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 163081 - 2016 data 27.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. 
Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8357901, fax. 61 8334651.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Iv.3). 
• W ogłoszeniu jest: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zastrzeżonego w § 2 ust. 2 

umowy, terminu wykonania robót w następujących przypadkach: 1. Wystąpienia przyczyn 
niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej. 2. Wprowadzenia przez 
Zamawiającego zmian np. w dokumentacji projektowej, sposobie wykonania przedmiotu 
umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3.W razie wystąpienia robót dodatkowych 
warunkujących wykonanie robót podstawowych. 4. W razie wystąpienia konieczności 
przeprowadzenia imprez na terenie Oddziału Golęcin, które spowodują wstrzymanie robót. 
5. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację zamówienia. 
Okoliczność wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych winien 
udokumentować Wykonawca. 6.Błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie 
będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego 
poprawek lub zmian w projekcie, oraz aktualizacji decyzji administracyjnej. Zmiana terminu
wykonania umowy z ww. przyczyn następuje tylko i wyłącznie o okres uwzględniający 
faktyczną niemożność wykonywania prac 6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT, na dostawy będące przedmiotem 
niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=163081&rok=2016-07-27


stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z 
umowy, cena netto pozostanie niezmienna.. 

• W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zastrzeżonego w 
§ 2 ust. 2 umowy, terminu wykonania robót w następujących przypadkach: 1. Wystąpienia 
przyczyn niezależnych od obu stron lub z powodu działania siły wyższej. 2. Wprowadzenia 
przez Zamawiającego zmian np. w dokumentacji projektowej, sposobie wykonania 
przedmiotu umowy, w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 3.W razie wystąpienia robót 
dodatkowych warunkujących wykonanie robót podstawowych. 4. W razie wystąpienia 
konieczności przeprowadzenia imprez na terenie Oddziału OPR, które spowodują 
wstrzymanie robót. 5. Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
realizację zamówienia. Okoliczność wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych winien udokumentować Wykonawca. 6.Błędów w dokumentacji 
projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i 
naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie, oraz aktualizacji decyzji 
administracyjnej. Zmiana terminu wykonania umowy z ww. przyczyn następuje tylko i 
wyłącznie o okres uwzględniający faktyczną niemożność wykonywania prac 6. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, na dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot 
podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena netto pozostanie niezmienna.. 


