
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa łącznika pomiędzy pawilonem przyjęć pierwszorazowych a budynkiem szpitala wraz z

szybem dźwigu szpitalnego w ramach programu „ Dostępność Plus”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. PROF. TADEUSZA KOSZAROWSKIEGO W OPOLU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531420768

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Katowicka 66A

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-061

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bkopec@onkologia.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://nowa.onkologia.opole.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00294755

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00270989/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
3.Zmiany umowy mogą dotyczyć w szczególności:
a) zmiany jakości, technologii, ilości wykonania robót lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
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b) zmiany producenta zastosowanych materiałów,
c) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;
d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 
e) niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych,
f) w przypadku zmiany przepisów prawa stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na
treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę).
g) zmiany rozwiązań projektowych w toku realizacji robót , przyjęcia rozwiązań zamiennych 
i) zmiany terminu wykonania inwestycji w przypadku:
1/ w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów
2)w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w § 3 ust.7 Umowy o ile
wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,
Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy oraz protokole
konieczności. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalą nowe terminy umowne, z
tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie
okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu
ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.
j) siły wyższej jeśli ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, 
4.Zmiany wskazane w ust. 3 powyżej mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie
Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności
oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww.
zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy i
innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś w przypadku uzasadnionej konieczności
wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji ), lub jeżeli
zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą
nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od wykonawcy
zmiany osoby /-ob. jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z
umowy. W przypadku zmiany osoby – nowy specjalista /osoba musi spełniać wymagania
określone dla danego specjalisty/-osoby Wykonawca obowiązania jest zmienić osobę/specjalistę
w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego. 
6.Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy w
trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności jest każdorazowo zgoda
Zamawiającego.
7.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w ust. 3 oraz robót dodatkowych i
zamiennych o których mowa w § 3 ust.7 stanowić będzie kosztorys wykonawczy robót
zaakceptowany przez Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy. 
8.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub nieterminowej realizacji
przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.

Po zmianie: 
3.Zmiany umowy mogą nastąpić w sytuacji spełnienia się przesłanek o których mowa w § 455
Ustawy PZP jak również zmiana warunków umowy dopuszczalna jest w szczególności w
następujących przypadkach :
a) zmiany jakości, technologii, ilości wykonania robót lub innych parametrów
charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
b) zmiany producenta zastosowanych materiałów,
c) zmiany wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych;
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d) zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych,
e) niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych,
f) w przypadku zmiany przepisów prawa stawki podatku od towarów i usług mających wpływ na
treść umowy (od daty wejścia w życie przepisów określających zmianę).
g) zmiany rozwiązań projektowych w toku realizacji robót , przyjęcia rozwiązań zamiennych,
i) zmiany terminu wykonania inwestycji w przypadku:
1/ w przypadku wystąpienia przestojów w realizacji robót budowlanych Wykonawcy z winy
Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o czas trwania
przestojów
2)w przypadku konieczności wykonania robót, o których mowa w § 3 ust. 5 i 7 Umowy o ile
wykonanie tych robót powoduje konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy,
3) w przypadku o którym mowa w § 5 ust. 23 o ile okoliczność ta powoduje konieczność
przedłużenia terminu wykonania Umowy i nie jest zawiniona wyłącznie przez Wykonawcę,
Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w wewnętrznym dzienniku budowy oraz protokole
konieczności. W okolicznościach wyżej wymienionych Strony ustalą nowe terminy umowne, z
tym że wielkość zmian musi być
11
powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała. Wydłużenie okresu obowiązywania umowy
nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.
j) siły wyższej jeśli ma bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
4.Zmiany wskazane w ust. 3 powyżej mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy obie
Strony umowy (Zamawiający i Wykonawca) zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności
oraz wprowadzenie zmian jest konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy. Ww.
zmiany wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób powołanych do wykonywania umowy i
innych kluczowych specjalistów na wniosek którejś w przypadku uzasadnionej konieczności
wystąpienia takiej zmiany (np. w przypadkach; śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z powierzonej im funkcji ), lub jeżeli
zmiana kluczowego specjalisty (osoby) stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn
niezależnych od wykonawcy np. rezygnacja osoby. Zmiany wynikające z ww. przyczyn mogą
nastąpić jedynie za zgodą strony przeciwnej. Ponadto Zamawiający może żądać od wykonawcy
zmiany osoby /-ob. jeżeli uzna, że nie wykonuje/-ją ona/-e swoich obowiązków wynikających z
umowy. W przypadku zmiany osoby – nowy specjalista /osoba musi spełniać wymagania
określone dla danego specjalisty/-osoby Wykonawca obowiązania jest zmienić osobę/specjalistę
w terminie wyznaczonym we wniosku Zamawiającego.
6.Zmiana umowy w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno – prawnej Wykonawcy w
trakcie trwania umowy wymaga zawarcia aneksu. Dla ww. czynności jest każdorazowo zgoda
Zamawiającego.
7.Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o których mowa w ust. 3 oraz robót dodatkowych i
zamiennych o których mowa w § 3 ust. 5 i 7 stanowić będzie kosztorys wykonawczy robót
zaakceptowany przez Zamawiającego o którym mowa w § 1 ust. 8 Umowy.
8.Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy i
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wynika z nienależytej lub nieterminowej realizacji
przedmiotu umowy. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi
Wykonawca.
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