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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, Krajowy 

numer identyfikacyjny 30856000000000, ul. Żwirki i Wigury  10, 63-000  Środa 

Wielkopolska, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 612 854 032, e-mail 

kontakt@szpitalsredzki.pl, faks 612 853 645.  

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

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_sredzki  

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: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2020-06-10, godzina: 11:00,  

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-15, godzina: 11:00,  

II.2) Tekst, który należy dodać  

Miejsce, w którym należy dodać tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 5  

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), 

Zamawiający przewiduje następujące zmiany treści zawartej umowy: 1) dopuszczalna jest 

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

przy czym przez niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności 

nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry, 

niskie temperatury uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów 

technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania. Wystąpienie niekorzystnych 

warunków pogodowych Wykonawca winien zgłosić w dokumentacji budowy oraz pisemnie 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać 

potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a okoliczności będące przeszkodą w 

prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy wykazane potwierdzeniem z najbliższej stacji 

meteorologicznej, 2) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze 

zmianą wynagrodzenia będących następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, a w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego lub rezygnacji 

przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy z przyczyn od Zamawiającego 

niezależnych, 3) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze 

zmianą wynagrodzenia wynikających z konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 4) 

dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wynikająca z konieczności 



wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja będzie warunkowała wykonanie 

przedmiotu umowy i będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, 5) 

dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz ze zmianą 

wynagrodzenia wynikająca z działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu 

umowy zgodnie z postanowieniami umowy. Za siłę wyższą uważa się zdarzenie zewnętrzne, 

którego skutków nie da się przewidzieć ani im zapobiec, 6) dopuszczalna jest zmiana 

technologii wykonywania robót budowlanych i/lub rodzaju materiałów bez zmian 

wynagrodzenia, z których będą wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczególności 

zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania i wprowadzenia przez producenta materiału 

o parametrach i cechach użytkowych lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie 

nowszych albo właściwszych w zaistniałej sytuacji. Zmiana rodzaju materiałów, urządzenia 

wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez 

Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem 

producenta parametrów nowych materiałów. Dokonanie zmiany technologii i materiałów nie 

wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy, 7) dopuszczalne są zmiany postanowień 

umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie 

dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 8) dopuszczalna jest zmiana 

danych Wykonawcy, bez zmian samego Wykonawcy, 9) dopuszczalna jest zmiana 

wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na 

przedmiot dostaw, 10) dopuszczalne są zmiany osób wskazanych w umowie zarówno po 

stronie Wykonawcy, jak i Zamawiającego. W tym zakresie zmiany nie wymagają zawarcia 

pisemnego aneksu, 11) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji i/lub zakresu robót wraz 

ze zmianą wynagrodzenia, wynikająca ze zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 

umowy lub jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, 12) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót wraz z wynagrodzeniem 

wynikająca z konieczności wykonania robót zamiennych. 2. Warunki wprowadzenia zmian w 

umowie: 1) każdy wniosek o zmianę umowy winien być przedłożony przez Wykonawcę 

pisemnie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmiany. Ciężar wykazania konieczności 

zmiany spoczywa na Wykonawcy; 2) Zamawiający może uwzględnić możliwość 

wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie o okres 

uwzględniający faktyczną niemożność wykonania umowy. Wniosek winien być złożony 

przed terminem zakończenia wykonania przedmiotu umowy, w czasie umożliwiającym 

przeprowadzenie przez Zamawiającego stosownego postępowania w tej sprawie. 3. 

Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1, okoliczności nie stanowi 

bezwzględnego zobowiązania do dokonania takich zmian, ani nie stanowi podstawy roszczeń 

Wykonawcy do ich dokonania.  

  


