Poznań, dnia 01.08.2016 r.
DT.2.212.38.2016
MODYFIKCJA SIWZ:
Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego –
Budowa trzech zadaszonych kortów tenisowych w Ośrodku Przywodnym Rataje, w Poznaniu os.
Piastowskie 106A, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuje, iż
modyfikacji ulega treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

Zmianie ulega
PKT 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach (ppkt 4)
- było:
Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr
13 do niniejszej SIWZ.
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 stawek
podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena netto pozostanie
niezmienna.
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jest
PKT 16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach, ppkt 4
Istotne postanowienia umowy, wysokość kar umownych z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr
13 do niniejszej SIWZ.
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.
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