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Ogłoszenie nr 500078138-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Krajenka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 627888-N-2017
Data: 06/12/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krajenka, Krajowy numer identyfikacyjny 57079136500000, ul. Szkolna 17, 77-430
Krajenka, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 2639204 w. 24, 2639205, e-mail
gmina@krajenka.pl, faks 67 2639203.
Adres strony internetowej (url): www.bip.krajenka.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: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres,
charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian (...) 3. Termin realizacji zamówienia może
być zmieniony w przypadku, (...) b)wystąpienie warunków pogodowych mających wpływ na
niemożliwość prowadzenia robót budowlanych w szczególności takich jak: nawałnice, ulewne
deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy ze względów
technologicznych (np. prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów), co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie
okresu rękojmi i gwarancji. Wystąpienie niekorzystnych warunków pogodowych Wykonawca
winien zgłosić w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i
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Zamawiającemu. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i stwierdzone potwierdzeniem z najbliższej stacji meteorologicznej, (...)
W ogłoszeniu powinno być: Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy
wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: (...) 3. Termin realizacji
zamówienia może być zmieniony w przypadku, (...) b)wystąpienie warunków atmosferycznych,
trwających nieprzerwanie co najmniej 3 dni, uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu
umowy ze względów technologicznych, co może mieć wpływ na jakość i trwałość wykonania.
Wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych Wykonawca winien zgłosić w
dzienniku budowy. Zgłoszenie powinno zostać potwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana terminu nie będzie możliwa jeśli Wykonawca nie rozpocznie robót
budowlanych co najmniej 3 miesiące przed terminem zakończenia robót lub jeśli w okresie od
rozpoczęcia robót wystąpią więcej niż 3 przerwy w realizacji robót niewynikające z wyżej
opisanych warunków atmosferycznych trwające dłużej niż 3 dni lub 1 przerwa trwająca dłużej
niż 7 dni (...)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-12-28, godzina: 13:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-01-04, godzina: 13:00,
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