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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48864 - 2011 data 18.03.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, 

woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, fax. +48 58 347 29 13. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1. 

 W ogłoszeniu jest: Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego 

Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący 

rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem 

terminu składania ofert tj. do dnia 01 - 04 - 2011 r., do godz. 9:00. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu 

bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed 

upływem terminu składania ofert tj. do dnia 05 - 04 - 2011 r., do godz. 9:00. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3. 

 W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie. 

 W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy: tak. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert:04.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska 

Dział Zamówień Publicznych pok 213 ul. G. Narutowicza 11/12. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert:05.04.2011 godzina 09:00, miejsce: Politechnika Gdańska 

Dział Zamówień Publicznych pok 213 ul. G. Narutowicza 11/12. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

 Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3. 

 Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmiana umowy może być dokonana tylko 

za zgodą obu Stron. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i 

muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: TERMINU 



Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie 

w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionej okoliczności pod warunkiem, że 

ma ona wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy. Okoliczności mogące 

spowodować zmianę terminu mogą wynikać z: a) przestojów i opóźnień zawinionych 

przez zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki 

generalne lub lokalne), c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub 

utrudniających wykonywanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku 

budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) konieczności 

oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń w rozwiązaniach 

projektowych, e) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

niezidentyfikowanej przeszkody w budynku lub w gruncie, f) ujawnienia się w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy nieprzewidzianych przeszkód formalno-prawnych, g) 

realizacji zamówień dodatkowych, zamiennych lub zaniechania części robót. W 

okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalają nowe terminy umowne, z tym 

że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. 

Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek 

przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z 

zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości. ZAKRESU I 

WARTOŚCI UMOWY Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy 

mogą być roboty zamienne lub zaniechane. Wprowadzenie robót zamiennych jest 

możliwe jeśli: - jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub 

przyniesie korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy - stało się 

konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód w budynku lub w gruncie, lub błędów 

w dokumentacji projektowej, - pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, 

użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji projektowej, - dotyczą 

zastosowania nowych technologii nieznanych Zamawiającemu i niedostępnych w 

momencie zawarcia umowy. Wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: - 

są one następstwem zleconych zamówień dodatkowych - konieczność rezygnacji z 

tych robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy - 

zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży 

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy 

 


