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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 538456-N-2019

Data: 16/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny

36448134500000, ul. Hlonda  1, 02-972  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22

308 14 91, e-mail przetarg@muzeumjp2ipw.pl, faks -.

Adres strony internetowej (url): www.muzeumjp2ipw.nowybip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9

W ogłoszeniu jest: Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu Umowy,

Zakończenie realizacji Zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu

faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru

końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy. Zakończenie realizacji Prac projektowych:

do 30 dni od dnia podpisania Umowy

W ogłoszeniu powinno być: Rozpoczęcie realizacji Zamówienia: niezwłocznie po podpisaniu

Umowy, Zakończenie realizacji Zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania Umowy tj. do czasu

faktycznego zakończenia Robót budowlanych; termin zgłoszenia Inwestycji do odbioru

końcowego do 100 dni od dnia podpisania Umowy. Zakończenie realizacji Prac projektowych:
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do 45 dni od dnia podpisania Umowy

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie żądał 1) Zakres nr 1

(System sygnalizacji pożaru / SAP) Karty katalogowe dotyczące: czujek, centralki. 2) Zakres

nr 2 (Dźwiękowy system ostrzegawczy/ DSO) Karty katalogowe dotyczące: głośników,

centralki. 3) Zakres nr 3 (Kontrola dostępu / KD) Karty katalogowe dotyczące: czytniki,

centralki. 4) Zakres nr 4 (System telewizji przemysłowej / CCTV) Karty katalogowe

dotyczące: kamery, rejestratory. 5) Zakres nr 5 (Oświetlenie ekspozycyjne) Karty katalogowe

dotyczące: oprawy, 6) Zakres nr 6 (System sygnalizacji włamania i napadu / SSWIN) Karty

katalogowe dotyczące: czujników PIR, kontaktrony, centralki, czujniki specjalistyczne. 7)

Zakres nr 7 (Instalacje elektryczne) Karty katalogowe dotyczące: kable, koryta kablowe. 8)

Zakres nr 8 (Lokalna sieć komputerowa / LAN) Karty katalogowe dotyczące: urządzenia

wykonawcze. 9) Zakres nr 9 (Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne) Karty katalogowe

dotyczące: oprawy oświetleniowe. 10) Zakres nr 10 (Elektroniczny system obsługi klienta /

ESOK) Karty katalogowe dotyczące: bramki dostępu, system obsługi. 11) Zakres nr 12

(Oświetlenie zewnętrzne) Karty katalogowe dotyczące: latarnie zewnętrzne. 12) Zakres nr 14

(Rozbudowa infrastruktury energetycznej rozdzielczej) Karty katalogowe dotyczące: główne

elementy wykonawcze.”

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych Umową zmiany treści

Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron. 2. Zamawiający przewiduje

możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w

następującym zakresie: a) zmiana wynagrodzenia umownego; b) zmiana terminu wykonania

Umowy; c) zmiana organizacji spełnienia świadczenia; d) zmiana stawki VAT wraz z wiążącą

się z nią zmianą wynagrodzenia. e) zmiany w zakresie płatności. 3. Warunki wprowadzenia
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zmian: a) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: a.1.) gdy na skutek dokonania

zmiany Umowy w innym wymienionym w ust. 2 zakresie, koszty wykonania Przedmiotu

umowy ulegną zmianie w stosunku do oszacowanych na etapie złożenia oferty. W takim

przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość robót zaniechanych albo

o wartość robót dodatkowych. Różnica pomiędzy wartościami Robót niezbędnymi do

wykonania w wyniku ww. zmiany, a przewidzianymi do wykonania Dokumentacją

Projektową i Umową zostanie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o tę różnicę

zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. Kosztorys zamienny zostanie opracowany

przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej na podstawie składników

cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) na średnich stawkach z kwartału Sekocenbud z dnia

sporządzenia kosztorysów zamiennych oraz nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi

Katalogami (KNR). W przypadku jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad

określonych powyżej, brakujące ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie ceny

rynkowe dla danego materiału, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy

zawarte w wytycznych producenta. Tak sporządzony kosztorys zamienny zostanie

przedstawiony do weryfikacji Kierownikowi Budowy oraz Przedstawicielowi

Zamawiającego, którzy uprawnieni są do wprowadzenia wiążącej korekty ceny

jednostkowej. Następnie Kierownik Budowy i Przedstawiciel Zamawiającego przedstawi

Zamawiającemu kosztorys do akceptacji. b) Zmiana terminu wykonania Umowy jest

możliwa w następujących przypadkach: b.1) gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają

prowadzenie Robót budowlanych, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, w

szczególności, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten musi zostać

udokumentowany wpisem Kierownika Robót do dziennika budowy oraz niezwłocznie

zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Kierownika Budowy - w takim przypadku

termin wykonania Przedmiotu umowy może zostać przedłużony o okres w jakim realizacja

Przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie była możliwa. Termin wykonania może być

przesunięty o tyle dni, o ile utrzymywały się niekorzystne warunki atmosferyczne w

miejscu prowadzenia Robót wpływające bezpośrednio na te Roboty; b.2) gdy wystąpią

klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu prowadzenia Robót

lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem, że jest to

działalność mająca wpływ na wykonanie Umowy. Termin wykonania może być przesunięty

o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na
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możliwość prowadzenia Robót przez Wykonawcę; b. 3) gdy możliwość prowadzenia

Robót zostanie wstrzymana ze względu na działania organów administracji, w

szczególności budowlanych, co może mieć miejsce w przypadku:  przekroczenia

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwoleń, itp.;  konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów

uprawnionych np. Nadzoru budowlanego itp., wydanych po upływie terminu składania

ofert;  odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,

uzgodnień na skutek błędów w Dokumentacji Projektowej;  wydania postanowienia o

wstrzymaniu Robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4

Prawa budowlanego; Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało

wstrzymanie Robót ze względu na ww. okoliczności. b.4) gdy nastąpi konieczność

usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub doboru

innych materiałów niż przewidziane w SIWZ. Termin wykonania może być przesunięty o

tyle dni, przez ile Wykonawca doznawał przeszkód w wykonaniu Robót ze względu na

wprowadzanie zmian w Dokumentacji Projektowej; b.5) w przypadku kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami, w przypadku gdy

Zamawiający nie wykonał prac niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, w

przypadku przesunięcia terminów innych Wykonawców, w przypadku opóźnienia w

realizacji. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwało usunięcie

skutków kolizji, przesunięcie lub realizacja robót innego charakteru. b.6) w przypadku

konieczności powierzenia Wykonawcy wykonania dodatkowych Robót budowlanych,

usług lub dostaw nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do

wykonania Robót objętych pierwotną Umową i zachodzą łącznie przesłanki: zmiana

Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych i

spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla

Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; b.7) z powodu stwierdzenia okoliczności

niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia

należytej staranności, o ile wartość zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia

określonej pierwotnie w Umowie. b.8) w przypadku wystąpienia konieczności

realizowania przez Zamawiającego działań statutowych w trakcie której to realizacji

Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót co najmniej 6 godzin w oknie czasowym

7.00-19.00, w miejscu prowadzenia Robót.; b.9) w przypadku wystąpienia którejkolwiek
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z okoliczności, o których mowa w akapitach następnych. c) zmiana organizacji

spełnienia świadczenia; c.1) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych usług

lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia

kosztów dokonywania odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego; c.2) zmiana treści

dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub

sposobu informowania o realizacji Umowy; d) zmiana stawki VAT wraz z wiążącą się

z nią zmianą wynagrodzenia. zmiana wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany

podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w wyniku zmiany ustawowej stawki

podatku VAT. W przypadku ww. zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się,

a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

e) zmiany w zakresie płatności. zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich

zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek

lub wynagrodzenia w większej kwocie Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje

możliwość zlecenia realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych

zamówieniem podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp na następujących zasadach: 1) Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych

robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot umowy, może nastąpić po

podpisaniu przez Strony Umowy aneksu zmieniającego Umowę w tym zakresie.

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności wraz z wyceną robót,

przygotowaną przez Wykonawcę, na zakres wskazany w protokole konieczności (do

rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilości robót),

potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokół ten

musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których

mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być

poprzedzone wykonaniem Dokumentacji Projektowej opisującej te roboty.

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami

wykonawczymi oraz zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 2) Rozliczanie

dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot umowy, których

zamawiający może udzielić na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, odbywało się będzie

fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego).

Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu

wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny jednostkowe robót będą
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przyjmowane z kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych

przez Kierownika Budowy oraz Przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorysy te

opracowane będą w oparciu o następujące założenia: - ceny czynników produkcji

zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa

Mazowieckiego za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku, zostaną przyjęte

na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców lub na

podstawie ofert handlowych; - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą

odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku

braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm

Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy,

zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Zamawiający przewiduje możliwość

wystąpienia w trakcie realizacji Umowy konieczności wykonania robót

budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją Projektową

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego

wykonania Przedmiotu umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia

w trakcie realizacji Umowy konieczności rezygnacji z wykonywania części

(elementów) robót budowlanych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją

Projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie zbędne do prawidłowego

wykonania Przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące

Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną jak w przypadku robót

dodatkowych. 7. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które Zamawiający

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody zarówno przez Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 8. Zmiany są

możliwe z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu

zamówienia zawarte w SIWZ. 9. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany

Umowy w przypadku wystąpienia istotnych okoliczności, niezależnych od

Zamawiającego i Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie

przetargu lub w dniu zawarcia Umowy oraz z powodu wystąpienia istotnych

okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającej

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami Umowy i załączników

do niej. 10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie

wykonania przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji

publicznej - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót, termin realizacji
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zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy. 11. Zamawiający przewiduje

możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian

będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała

środki na sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia -w tym przypadku zmianie

może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz wynagrodzenie

Wykonawcy. 12. Każdorazowo warunkiem wprowadzenia zmian, o których

mowa w niniejszym paragrafie jest uprzednie poinformowanie w formie pisemnej

drugiej strony o ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem)

powodujących konieczność zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian

jest podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem

nieważności.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych

Umową zmiany treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu

Stron. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej

Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: a)

zmiana wynagrodzenia umownego; b) zmiana terminu wykonania Umowy; c)

zmiana organizacji spełnienia świadczenia; d) zmiana stawki VAT wraz z wiążącą

się z nią zmianą wynagrodzenia. e) zmiany w zakresie płatności. 3. Warunki

wprowadzenia zmian: a) Zmiana wynagrodzenia umownego w przypadku: a.1.)

gdy na skutek dokonania zmiany Umowy w innym wymienionym w ust. 2

zakresie, koszty wykonania Przedmiotu umowy ulegną zmianie w stosunku do

oszacowanych na etapie złożenia oferty. W takim przypadku, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość robót zaniechanych albo o wartość robót

dodatkowych. Różnica pomiędzy wartościami Robót niezbędnymi do wykonania

w wyniku ww. zmiany, a przewidzianymi do wykonania Dokumentacją

Projektową i Umową zostanie określona na podstawie kosztorysu zamiennego i o

tę różnicę zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy. Kosztorys zamienny

zostanie opracowany przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej na

podstawie składników cenotwórczych (R, M, S, Kp, Z) na średnich stawkach z

kwartału Sekocenbud z dnia sporządzenia kosztorysów zamiennych oraz

nakładów rzeczowych zgodnie z odpowiednimi Katalogami (KNR). W przypadku

jeżeli nie będzie możliwe zastosowanie zasad określonych powyżej, brakujące

ceny materiałów zostaną przyjęte jako średnie ceny rynkowe dla danego
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materiału, podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte

w wytycznych producenta. Tak sporządzony kosztorys zamienny zostanie

przedstawiony do weryfikacji Kierownikowi Budowy oraz Przedstawicielowi

Zamawiającego, którzy uprawnieni są do wprowadzenia wiążącej korekty ceny

jednostkowej. Następnie Kierownik Budowy i Przedstawiciel Zamawiającego

przedstawi Zamawiającemu kosztorys do akceptacji. b) Zmiana terminu

wykonania Umowy jest możliwa w następujących przypadkach: b.1) gdy

warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie Robót budowlanych,

zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, w szczególności, w

przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych

uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy; fakt ten musi zostać

udokumentowany wpisem Kierownika Robót do dziennika budowy oraz

niezwłocznie zgłoszony Zamawiającemu i potwierdzony przez Kierownika

Budowy - w takim przypadku termin wykonania Przedmiotu umowy może

zostać przedłużony o okres w jakim realizacja Przedmiotu umowy przez

Wykonawcę nie była możliwa. Termin wykonania może być przesunięty o tyle

dni, o ile utrzymywały się niekorzystne warunki atmosferyczne w miejscu

prowadzenia Robót wpływające bezpośrednio na te Roboty; b.2) gdy wystąpią

klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu

prowadzenia Robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę,

pod warunkiem, że jest to działalność mająca wpływ na wykonanie Umowy.

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwała klęska

żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość prowadzenia

Robót przez Wykonawcę; b. 3) gdy możliwość prowadzenia Robót zostanie

wstrzymana ze względu na działania organów administracji, w szczególności

budowlanych, co może mieć miejsce w przypadku:  przekroczenia

zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji

decyzji, zezwoleń, itp.;  konieczności wykonania prac wynikających z

zaleceń organów uprawnionych np. Nadzoru budowlanego itp., wydanych po

upływie terminu składania ofert;  odmowy wydania przez organy

administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w

Dokumentacji Projektowej;  wydania postanowienia o wstrzymaniu Robót

budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
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budowlanego; Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, ile trwało

wstrzymanie Robót ze względu na ww. okoliczności. b.4) gdy nastąpi

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji

Projektowej lub doboru innych materiałów niż przewidziane w SIWZ.

Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, przez ile Wykonawca

doznawał przeszkód w wykonaniu Robót ze względu na wprowadzanie

zmian w Dokumentacji Projektowej; b.5) w przypadku kolizji z

planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami, w przypadku gdy

Zamawiający nie wykonał prac niezbędnych do prawidłowego wykonania

Umowy, w przypadku przesunięcia terminów innych Wykonawców, w

przypadku opóźnienia w realizacji. Termin wykonania może być przesunięty

o tyle dni, o ile trwało usunięcie skutków kolizji, przesunięcie lub realizacja

robót innego charakteru. b.6) w przypadku konieczności powierzenia

Wykonawcy wykonania dodatkowych Robót budowlanych, usług lub dostaw

nieobjętych zamówieniem podstawowym, jeżeli stały się niezbędne do

wykonania Robót objętych pierwotną Umową i zachodzą łącznie przesłanki:

zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych

lub technicznych i spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne

zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, a wartość każdej kolejnej zmiany

nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie;

b.7) z powodu stwierdzenia okoliczności niemożliwych wcześniej do

przewidzenia przez Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności,

o ile wartość zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej

pierwotnie w Umowie. b.8) w przypadku wystąpienia konieczności

realizowania przez Zamawiającego działań statutowych w trakcie której to

realizacji Zamawiający wstrzyma prowadzenie robót co najmniej 6 godzin w

oknie czasowym 7.00-19.00, w miejscu prowadzenia Robót.; b.9) w

przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, o których mowa w

akapitach następnych. b.10) w przypadku gdy organ wydający decyzję

administracyjną, pozwolenie, uzgodnienie lub postanowienie niezbędne do

wykonania przedmiotu zamówienia opóźni się z terminem wydania w

stosunku do terminu obowiązującego dany organ na mocy odpowiednich

przepisów prawa; termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile
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organ wydający opóźnił się w stosunku do terminu wynikającego z

odpowiednich przepisów prawa; c) zmiana organizacji spełnienia

świadczenia; c.1) zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych

usług lub robót, jeśli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie

spowoduje zwiększenia kosztów dokonywania odbiorów, które

obciążałyby Zamawiającego; c.2) zmiana treści dokumentów

przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy lub

sposobu informowania o realizacji Umowy; d) zmiana stawki VAT wraz z

wiążącą się z nią zmianą wynagrodzenia. zmiana wynagrodzenia brutto w

przypadku zmiany podatku VAT o wysokość podatku zmienionego w

wyniku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku ww.

zmiany, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisów. e) zmiany w zakresie płatności. zmiany terminów płatności

wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do Umowy, o ile nie

spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej

kwocie Wykonawcy. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zlecenia

realizacji dodatkowych robót budowlanych nieobjętych zamówieniem

podstawowym (Przedmiotem umowy) na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2

ustawy Pzp na następujących zasadach: 1) Rozpoczęcie wykonywania

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza Przedmiot

umowy, może nastąpić po podpisaniu przez Strony Umowy aneksu

zmieniającego Umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu

będzie protokół konieczności wraz z wyceną robót, przygotowaną przez

Wykonawcę, na zakres wskazany w protokole konieczności (do

rozliczenia powykonawczo na podstawie faktycznie wykonanych ilości

robót), potwierdzony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony

Umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że

spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone wykonaniem

Dokumentacji Projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja musi być

zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami

wykonawczymi oraz zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 2)
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Rozliczanie dodatkowych robót budowlanych wykraczających poza

Przedmiot umowy, których zamawiający może udzielić na podstawie

art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, odbywało się będzie fakturami wystawianymi

po ich wykonaniu (i odebraniu przez Zamawiającego). Faktury

regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz

kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia: a) ceny

jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów przygotowanych

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Kierownika Budowy oraz

Przedstawiciela Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w

oparciu o następujące założenia: - ceny czynników produkcji zostaną

przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla województwa

Mazowieckiego za okres ich wbudowania a w przypadku ich braku,

zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym

również cen dostawców lub na podstawie ofert handlowych; - podstawą

do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku

odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi

Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna

Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 5. Zamawiający

przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie realizacji Umowy

konieczności wykonania robót budowlanych zamiennych w stosunku do

przewidzianych Dokumentacją Projektową w sytuacji, gdy wykonanie

tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu

umowy. 6. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia w trakcie

realizacji Umowy konieczności rezygnacji z wykonywania części

(elementów) robót budowlanych w stosunku do przewidzianych

Dokumentacją Projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie

zbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy. W takim

przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie

pomniejszone o wartość wyliczoną jak w przypadku robót

dodatkowych. 7. W niniejszym paragrafie opisano zmiany, na które

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
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zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez

Zamawiającego, jak i przez Wykonawcę. 8. Zmiany są możliwe z

zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie

przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 9. Zamawiający

przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia

istotnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i

Wykonawcy, których nie można było przewidzieć na etapie przetargu

lub w dniu zawarcia Umowy oraz z powodu wystąpienia istotnych

okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z

postanowieniami Umowy i załączników do niej. 10. Zamawiający

przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wykonania

przedmiotu umowy, które wynikają z zaleceń organów administracji

publicznej - w tym przypadku zmianie może ulec zakres robót,

termin realizacji zamówienia, wynagrodzenie Wykonawcy. 11.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku,

gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian

wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na

sfinansowanie Przedmiotu Zamówienia -w tym przypadku zmianie

może ulec zakres robót, termin realizacji zamówienia oraz

wynagrodzenie Wykonawcy. 12. Każdorazowo warunkiem

wprowadzenia zmian, o których mowa w niniejszym paragrafie jest

uprzednie poinformowanie w formie pisemnej drugiej strony o

ujawnionych okolicznościach (wraz z uzasadnieniem) powodujących

konieczność zmian w Umowie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest

podpisanie przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemnej pod

rygorem nieważności.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-05-10, godzina:11:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-05-14, godzina:11:00
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