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ROZ. 271.1.1.2018.EM 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA nr 528386-N-2018 z dnia 13-03-2018 r. 

 

Przedmiot zamówienia: 

 „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piórkowo, dojazdowej do gruntów rolnych na 

długości 900 m” 

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  

Numer: 528386-N-2018  

Data: 13/03/2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Gmina Radomin, Krajowy numer identyfikacyjny, ul. Radomin, 87404   Radomin, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 566 837 522, e-mail ugradomin@poczta.onet.pl, faks.  

Adres strony internetowej (url): www.radomin.bip.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-28, godzina: 12:00  

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-29, godzina: 12:00  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: 5  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień pu-

blicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w 

przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ tj.: - w zakresie przewi-

dzianym w § 6 ust. 1 wzoru umowy tj. w przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Kierownika Budowy niemożności prowadzenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin 

określony w ust. 1 niniejszego paragrafu przesuwa się o czas trwania wymienionych przyczyn, o ile przerwy 

te są udokumentowane odpowiednimi zapisami w Dzienniku Budowy potwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzone przez Zamawiającego, po wprowadzeniu stosownych zmian do 

umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony; - w zakresie przewidzianym w § 6 wzo-

ru umowy tj: 1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z 

powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) 

gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szcze-

gólności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymaga-

jącej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 2) gdy wystąpi konieczność wy-

konania innych robót niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy tech-

nicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu 



umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3) wystąpią opóź-

nienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji pań-

stwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4) jeżeli 

wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez upraw-

niony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonaw-

cy, 5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowie-

niami. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w zakre-

sie zmiany wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1: 1) w przypadku wy-

stąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego 

wykonania, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, 2) w przypadku, gdy wykonanie części umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, 3. Jeżeli Wyko-

nawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust.1. lub zmia-

ny umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspekto-

rowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno-

ści stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać 

przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia, w którym Wyko-

nawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. 5. Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4., wszelkich innych dokumen-

tów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej do-

kumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w in-

nym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 7. Po otrzymaniu wniosku, o którym 

mowa w ust. 4. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, 

do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7. i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej 

dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany. 8. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do 

wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 7. i przedłożenia na żąda-

nie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii. 9. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, 

o którym mowa w ust. 4., Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania 

się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy, i przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, za-

równo w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 10. W terminie 5 dni roboczych od dnia 

otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powia-

domi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpo-

wiednio o braku akceptacji zmiany. 11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany osób odpowiedzial-

nych odpowiednio za: nadzór umowy ze strony Wykonawcy i ze strony Zamawiającego, w szczególności z 

powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym w odniesieniu do osób ze 

strony Wykonawcy, mają być to osoby posiadające co najmniej kwalifikacje, jak osoby dotychczasowe. 12. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być do-

konane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany 

Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 14. 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do zawartej umowy będą wprowadzane w formie aneksu do umowy z za-

chowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać dokonane, o ile nie stoją w sprzeczno-

ści z regulacjami zawartymi w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 

 

 

 

 

                            Zatwierdził 

       Wójt Gminy Radomin 

         (-) inż. Piotr Wolski 

Radomin, dnia 15.03.2018 r 

 


