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Ogłoszenie nr 540154720-N-2019 z dnia 25-07-2019 r.
Kraków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 569643-N-2019
Data: 10/07/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie, Krajowy
numer identyfikacyjny 32637400000000, ul. ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, woj. małopolskie,
państwo Polska, tel. 12 295 28 00, e-mail przetargi@imim.pl, faks 12 295 28 04.
Adres strony internetowej (url): www.imim.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-29, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-31, godzina: 12:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być dokonywane z
zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowiącego, że:
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umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawarte w SIWZ”. 3. Dopuszcza się możliwość zmiany ustaleń niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następującym zakresie: 1) wysokości
wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części
wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b) ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą
Umową w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w
dokumentacji i SIWZ, c) zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian
opisanych w pkt.3); - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty zawarcia aneksu na
podstawie wniosku Wykonawcy złożonego po wejściu w życie ww. przepisów i wykazaniu
przez Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy. 2) terminu
realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) siłą wyższą – rozumianą
jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i
zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a
które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w części lub całości, a w
szczególności epidemią stwierdzoną przez uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe,
klęską żywiołową, strajkiem lub stanem wyjątkowym; b) warunkami pogodowymi
uniemożliwiającymi wykonywanie prac zewnętrznych. (np. intensywne opady atmosferyczne,
powodzie, ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury), c) zmiany zakresu prac objętych
niniejszą Umową w przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt.4); d) następstwem
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót
lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, e) koniecznością wprowadzenia
zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od
obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, f)
koniecznością wykonania robót dodatkowych, koniecznością wykonania robót dodatkowych
lub określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o ile zostały
wskazane w SIWZ oraz ogłoszeniu wpływających na termin wykonania robót objętych
niniejszą Umową podstawową; g) następstwem działania organów administracji lub innych
podmiotów, związanych z przekroczeniem obowiązujących terminów wydawania lub odmowy
wydania, zezwoleń, uzgodnień; h) następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących
przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) trudnościami
w nabyciu materiałów i urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów
lub innych przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy, j) zmianą decyzji o przyznaniu o
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przyznaniu dotacji celowe nr 6813/IA/SP/2018 wydanej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2018 r. 3) kolejności i terminu wykonania robót;
4) materiałów, urządzeń, robót budowlanych oraz rozwiązań technicznych i
technologicznych, przy czym zmiana taka może być spowodowana: a) niedostępnością na
rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji na podstawie której należy
wykonać roboty, stanowiącej załącznik do SIWZ, spowodowaną: I. zaprzestaniem
produkcji; II. udowodnionym, niezawinionym przez Wykonawcę dłuższym terminem ich
dostawy na plac budowy; III. wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b)
dostępnością na rynku materiałów i urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających
na: I. zaoszczędzenie kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy; II. obniżenie
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy; III. uzyskanie lepszej jakości robót;
IV. poprawę warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu; c) koniecznością
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w
dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SIWZ, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo
wadliwym lub nieterminowym wykonaniem przedmiotu Umowy; d) koniecznością
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na
zmiany obowiązującego prawa; e) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; f)
zmianami rozwiązań ujętych w dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty
stanowiącą załącznik do SIWZ, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań
zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem Umowy, o ile ta
modyfikacja nie zmieni parametrów przedsięwzięcia/zadania; 5) osób przewidzianych do
realizacji przedmiotu Umowy przez Strony pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą
posiadały co najmniej takie uprawnienia, które potwierdzają spełnienie warunku w stopniu
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie
osób; 6) zmiana Podwykonawcy, rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego
Podwykonawcy, powierzenie określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu
części prac powierzonych Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego
w §6 niniejszej Umowy; 7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania
organów administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, będących następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego. 8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy. 4.

25-07-2019, 14:16

4z7

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/a4de995f-31bc-417a-9b1f-4817...

Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych. 5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane przez
Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 6. Warunkiem dokonania zmian, jest złożenie
wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji zmian,
uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami określonymi w ust. 7,
jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, opis wpływu zmiany
na termin realizacji. 7. Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: a)
protokół nadzoru autorskiego, jeżeli wynika on ze zmiany w dokumentacji na podstawie
której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SIWZ; b) kosztorys ofertowy
opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych do
kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu Wykonawcy, a w odniesieniu do
niewystępujących w kosztorysie Wykonawcy materiałów i sprzętu według cen
jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie wyższych niż średnie ceny
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych dla
rejonu Małopolski, a w odniesieniu do materiałów nie występujących ani w kosztorysie
ani w SEKOCENBUD, w oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów. 8 W
przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2)
termin zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.
W ogłoszeniu powinno być: Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 muszą być
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust 3 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych stanowiącego, że: umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej
poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ”. 3. Dopuszcza się możliwość
zmiany ustaleń niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w
następującym zakresie: 1) wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany stawki
podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, b)
ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą Umową w razie stwierdzenia braku
konieczności wykonywania części zamówienia, ujętych w dokumentacji i SIWZ, c)
zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w wyniku zmian opisanych w pkt.3); jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała od daty zawarcia aneksu na podstawie
wniosku Wykonawcy złożonego po wejściu w życie ww. przepisów i wykazaniu przez
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Wykonawcę wpływu zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy. 2) terminu
realizacji przedmiotu zamówienia, gdy jest ona spowodowana: a) siłą wyższą –
rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu
najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w części lub całości, a w szczególności epidemią stwierdzoną przez
uprawnione do tego organy lokalne lub państwowe, klęską żywiołową, strajkiem lub
stanem wyjątkowym; b) warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi wykonywanie
prac zewnętrznych. (np. intensywne opady atmosferyczne, powodzie, ekstremalnie
wysokie lub niskie temperatury), c) zmiany zakresu prac objętych niniejszą Umową w
przypadku zastosowania zmian opisanych w pkt.4); d) następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: utrudnienia, zawieszenia robót lub
przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu, e) koniecznością
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z
przyczyn niezależnych od obu stron, aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny, f) koniecznością wykonania robót dodatkowych, koniecznością
wykonania robót dodatkowych lub określonych w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych o ile zostały wskazane w SIWZ oraz ogłoszeniu wpływających
na termin wykonania robót objętych niniejszą Umową podstawową; g) następstwem
działania organów administracji lub innych podmiotów, związanych z przekroczeniem
obowiązujących terminów wydawania lub odmowy wydania, zezwoleń, uzgodnień; h)
następstwem wprowadzania zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających
wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, i) trudnościami w nabyciu materiałów i
urządzeń wynikającymi z długotrwałego spadku podaży tych towarów lub innych
przyczyn niezależnych od obu Stron Umowy, j) zmianą decyzji o przyznaniu o
przyznaniu dotacji celowe nr 6813/IA/SP/2018 wydanej przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 kwietnia 2018 r. 3) kolejności i terminu wykonania
robót określonych w harmonogramie; 4) materiałów, urządzeń, robót budowlanych
oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, przy czym zmiana taka może być
spowodowana: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w
dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty, stanowiącej załącznik do
SIWZ, spowodowaną: I. zaprzestaniem produkcji; II. udowodnionym, niezawinionym
przez Wykonawcę dłuższym terminem ich dostawy na plac budowy; III. wycofaniem z
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rynku tych materiałów lub urządzeń; b) dostępnością na rynku materiałów i
urządzeń lub technologii realizacji robót pozwalających na: I. zaoszczędzenie
kosztów lub czasu realizacji przedmiotu Umowy; II. obniżenie kosztów eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy; III. uzyskanie lepszej jakości robót; IV. poprawę
warunków bezpieczeństwa i eksploatacji przyszłego obiektu; c) koniecznością
zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż
wskazane w dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą
załącznik do SIWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziło niewykonaniem albo wadliwym lub nieterminowym wykonaniem
przedmiotu Umowy; d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwiązań ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e)
koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji; f) zmianami rozwiązań
ujętych w dokumentacji na podstawie której należy wykonać roboty stanowiącą
załącznik do SIWZ, spowodowanymi koniecznością wprowadzenia modyfikacji
dokumentacji podyktowanymi koniecznością racjonalizacji konkretnych rozwiązań
zwiększających walory użytkowe obiektu, będącego przedmiotem Umowy, o ile ta
modyfikacja nie zmieni parametrów przedsięwzięcia/zadania; 5) osób
przewidzianych do realizacji przedmiotu Umowy przez Strony pod warunkiem, że
osoby zaproponowane będą posiadały co najmniej takie uprawnienia, które
potwierdzają spełnienie warunku w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie osób; 6) zmiana Podwykonawcy,
rezygnacja z Podwykonawcy, wprowadzenie nowego Podwykonawcy, powierzenie
określonego zakresu Podwykonawcy lub zmiany zakresu części prac powierzonych
Podwykonawcy – z zachowaniem trybu postępowania opisanego w §6 niniejszej
Umowy; 7) zmiany zakresu Umowy spowodowanej następstwem działania organów
administracji lub innych podmiotów, związanych z odmową wydania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, będących następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego. 8) zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść umowy. 4.
Dopuszcza się również możliwość zmiany Umowy zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych. 5. Zmiany przewidziane w Umowie mogą być inicjowane
przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę. 6. Warunkiem dokonania zmian, jest
złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: opis propozycji
zmian, uzasadnienie zmian, obliczenie kosztów zmian zgodnie z zasadami
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określonymi w ust. 7, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin realizacji oraz Harmonogram. 7.
Podstawę obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie
Wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego: a) protokół
nadzoru autorskiego, jeżeli wynika on ze zmiany w dokumentacji na podstawie
której należy wykonać roboty stanowiącą załącznik do SIWZ; b) kosztorys
ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych wyjściowych
do kosztorysowania przyjętych do sporządzenia kosztorysu Wykonawcy, a w
odniesieniu do niewystępujących w kosztorysie Wykonawcy materiałów i sprzętu
według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie
wyższych niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin
wykonania robót budowlanych dla rejonu Małopolski, a w odniesieniu do
materiałów nie występujących ani w kosztorysie ani w SEKOCENBUD, w
oparciu o ceny rynkowe jednostkowe tych materiałów. 8 W przypadku
wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 3 pkt. 2) termin
zakończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż
o okres trwania tych okoliczności.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Szczegółowy harmonogram rzeczonofinansowy prac.
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