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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pępowo, Krajowy numer identyfikacyjny 41105059200000, ul. ul. Stanisławy Nadstawek  6, 63830   Pępowo, woj.

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 57 36 308, 348, e-mail ug@pepowo.pl, faks 65 57 36 032.

Adres strony internetowej (url): www.pepowo.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.5)

W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporządzenie aneksu z

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 1) Zmiana

terminu przewidzianego na wykonanie usługi może nastąpić w przypadku: - przedłużenia terminu wykonania umowy o

roboty budowlane o czas niezbędny na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego objętego niniejszą umową zgodnie z

§ 4 ust. 5 niniejszej umowy, 2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i

usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) Zmiana osób z uprawnieniami

budowlanymi wskazanych w ofercie może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 5 ust. 2 pkt. h 4) Zmiana

Podwykonawcy i/lub wprowadzenie Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji

zamówienia przy pomocy Podwykonawcy jest możliwa przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 10 umowy. 3.

Warunki dokonania zmian: 1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania

zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy, 2) wniosek o zmianę postanowień umowy

musi być sporządzony na piśmie, 3) wniosek, musi zawierać: - opis propozycji zmiany, - uzasadnienie konieczności

zmiany, - opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy. 4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem wprowadzenia wszelkich zmian niniejszej umowy jest sporządzenie aneksu z
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zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy. Zmiana jest możliwa w następujących przypadkach: 1) Zmiana

terminu przewidzianego na wykonanie usługi może nastąpić w przypadku: - przedłużenia terminu wykonania umowy o

roboty budowlane o czas niezbędny na wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego objętego niniejszą umową zgodnie

z § 4 ust. 5 niniejszej umowy, 2) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany: - stawki podatku od

towarów i usług, - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej ustalonych na

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne, - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 3) Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi wskazanych w ofercie

może nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 5 ust. 2 pkt. h 4) Zmiana Podwykonawcy i/lub wprowadzenie

Podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklarował w ofercie realizacji zamówienia przy pomocy

Podwykonawcy jest możliwa przy zachowaniu procedur przewidzianych w § 10 umowy. 3. Warunki dokonania zmian:

1) Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności,

na które powołuje się, jako podstawę zmiany umowy, 2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony

na piśmie, 3) wniosek, musi zawierać: - opis propozycji zmiany, - uzasadnienie konieczności zmiany, - opis wpływu

zmiany na warunki realizacji umowy. 4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadkach, o których mowa w art.

144 ust. 1 pkt. 2-6 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-01-31, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-01, godzina: 10:00,
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