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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  249771 - 2012 data 26.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Saniko" Sp. z o.o., ul. Komunalna 4, 87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 4121805, fax. 054 4121804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

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

W ogłoszeniu jest:  Sekcja IV: PROCEDURA IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1. Zmiana

postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem niewaŜności. 2. Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający

przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w

zakresie mających wpływ na realizację zamówienia; b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; c) nastąpi zmiana danych teleadresowych lub osób

reprezentujących strony, d) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie

zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego

skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyŜszą będzie działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy..

W ogłoszeniu powinno by ć:  Sekcja IV: PROCEDURA IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian: 1.

Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu stron wyraŜoną na piśmie, pod rygorem niewaŜności. 2. Zgodnie z art. 144 uPzp

Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty gdy: a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów

prawa w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia; b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; c) nastąpi zmiana podwykonawcy - Zamawiający musi

wyrazić zgodę na dokonanie zmiany podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca winien wystąpić pisemnie do Zamawiającego, podając m.in.: przyczynę

zmiany podwykonawcy, wskazanie nowego podwykonawcy spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz załączenia w tym celu stosownych

dokumentów podwykonawcy. Zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy skutkować będzie zmianą oświadczenia Wykonawcy stanowiącego

załącznik nr 5 do niniejszej umowy; d) nastąpi zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony, e) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły

wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia odpowiednio zmienionego

terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyŜszą będzie działanie sił

przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy..
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