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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 185916-2014 z dnia 2014-06-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie placu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Międzyrzeczu etap I: 1) Rozbiórka istniejących nawierzchni placu z kostki, płyt chodnikowych, trylinki i asfaltu. 2) Karczowanie 4
pni wraz z...
Termin składania ofert: 2014-06-17

Numer ogłoszenia: 185966 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 185916 - 2014 data 02.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne
zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony przewidują warunki zmiany przedmiotu
lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec
zmianie jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2)
termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji
projektowej, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4)
przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia
przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, jak również w przypadku rezygnacji z
wykonania części przedmiotu umowy, co w konsekwencji prowadzić może do odpowiedniego zmniejszenia
wynagrodzenia Wykonawcy - podstawę obliczenia wartości robót stanowić będzie kosztorys ofertowy, 5) z
powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne,
którego nie można było przewidzieć, zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego
powstaniu szkody w znacznych rozmiarach, 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.
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