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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 238550-2011 z dnia 2011-08-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Panki

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa istniejącej w miejscowości Panki, gmina Panki, powiat Kłobuck, województwo Śląskie, mechaniczno-biologicznej

oczyszczalni ścieków o przepustowości 450 m3/d do przepustowości 1100 m3/d dla potrzeb...

Termin składania ofert: 2011-08-29

Numer ogłoszenia: 262140 - 2011; data zamieszczenia: 26.08 .2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 238550 - 2011 data 10.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Związek Międzygminny Panki-Przystań ds. Ochrony wód, ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki, woj. śląskie, tel. 0-34 3190130, 3179035, fax. 0-34 3190130.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst: IV.3).

W ogłoszeniu jest: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień

publicznych przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w formie aneksu w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: 1) wystąpienie siły wyższej

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 2) przerwy w realizacji robót powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, 3) zlecenie przez

Zamawiającego robót dodatkowych oraz zamiennych w wyniku których może zwiększyć się lub zmniejszyć ilość robót objętych kosztorysem ofertowym, 4)

zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego, 5) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub

inspektora nadzoru. Wszystkie powyższe okoliczności stanowią podstawę dokonania zmian postanowień umowy, na które Zamawiający może wyrazić

zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody..

W ogłoszeniu powinno by ć: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia, która związana jest ze zmianą powszechnie

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: a)

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych

programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków

klimatycznych lub c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub d) nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych

przez Wykonawcę lub f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub g)

innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. 3) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia wymienionych w załączniku nr 5 do

siwz. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jak były wymagane na etapie postępowania o zamówienie

publiczne. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i

Wykonawcę..

II.2) Tekst, który nale ży doda ć:

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst: III.4.1).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu: - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami.

Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst: III.6).

Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu: Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 1.Formularz ofertowy wg. wzoru na zał. nr 1 do SIWZ,

2.Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o dokumentację budowlaną, 3.W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniądz należy

złożyć w oryginale dokument gwarancyjny, zgodnie z zapisami pkt. 11.3 siwz, natomiast kopię dołączyć do oferty. 4.Pełnomocnictwo złożone w oryginale
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lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 5.W przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie

przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników

ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty..


