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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Białostocki- Dom Pomocy Społecznej w Uhowie , Krajowy numer identyfikacyjny 001265350,
ul. Surażska 67, Uhowo, 18 - 100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 715 33 97, e-mail
dpsuhowo@pro.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://bip.dpsu.st.bialystok.wrotapodlasia.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: Dostawy
W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter
zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany
postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty przy wystąpieniu przynajmniej jednego z
następujących warunków: 1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy
jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający wstrzymaniu lub
opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) wystąpienia wad dokumentacji technicznej, skutkującej
koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację
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określonego rodzaju robót, mających wpływ na termin wykonania Umowy; c) niemożliwego do
przewidzenia wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej
Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych,
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
Wykonawca ponosi odpowiedzialność; d) wystąpienia konieczności wykonania zamówień
dodatkowych, zwiększenia ilości robót, lub innego sposobu wykonania przedmiotu umowy,
wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem Umowy, a ich realizacja
jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, a których nie dało się przewidzieć wcześniej; e)
wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność; f) niemożliwości wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają
do wykonywania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
g) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron np. badań archeologicznych,
okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia i mienia. Dla powyższych przypadków wystąpienia
opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu
zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) Zmiana postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania
przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania Umowy o ile nie powodują one zmiany zakresu
świadczenia wykonawcy, zawartego w ofercie oraz zwiększenia kosztów realizacji inwestycji w
przypadku: a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są
spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępnością na rynku na rynku
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub
umożliwiające uzyskanie lepszych wskaźników energetycznych dla Obiektu oraz lepszej jakości robót;
- pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy; b) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
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technicznych lub materiałowych ze względu na wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; c)
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, w
szczególności braku zinwentaryzowania Obiektu lub zinwentaryzowania go w sposób wadliwy; d)
uzasadnionej konieczności zaangażowania podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy o
roboty budowlane, spowodowanej ww. przesłankami lub mającymi wpływ na terminowe i należyte
wykonanie umowy, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog rozwiązań w stosunku do
przewidywanego w dokumentacji technicznej sposobu wykonania przedmiotu Umowy, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę po uprzednim zgłoszeniu przez kierownika robót i uzgodnieniu
możliwości ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty przy wystąpieniu przynajmniej
jednego z następujących warunków: 1) Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu wykonania robót o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej
wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; b) wystąpienia opóźnienia w
dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji
państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; c)
wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć wcześniej, pomimo
zachowania należytej staranności m.in. w wyniku działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron tj. badań archeologicznych,
okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia i mienia. Dla powyższych przypadków wystąpienia
opóźnień, strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu
zakończenia równy będzie danemu okresowi powodującemu opóźnienie. 2) Zmiana postanowień
Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania
przedmiotu Umowy lub wydłużenie czasu wykonania Umowy, o ile nie powodują one zmiany zakresu
świadczenia wykonawcy, zawartego w ofercie oraz zwiększenia kosztów realizacji inwestycji w
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przypadku: a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są
spowodowane następującymi okolicznościami: - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń
wskazanych w dokumentacji technicznej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszych
wskaźników energetycznych dla Obiektu oraz lepszej jakości robót; - pojawienie się nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji
inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; b) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia
tych kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami,
wyłącznie w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; Wszystkie powyższe
postanowienia stanowią katalog rozwiązań w stosunku do przewidywanego w dokumentacji
technicznej sposobu wykonania przedmiotu Umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę po
uprzednim zgłoszeniu przez kierownika robót i uzgodnieniu możliwości ich wprowadzenia. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
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