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Ogłoszenie nr 500029423-N-2017 z dnia 15-09-2017 r. 

Poznań: 

  

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 566985-N-2017 Data: 

2017-08-18  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Poznańska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie  5, 60965  

Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 616 653 538, e-mail 

zamowienia.publiczne@put.poznan.pl, faks 616 653 738.  

Adres strony internetowej (url): www.put.poznan.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: 2017-09-07, godzina: 08:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski W 

ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2017-09-22, godzina: 08:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 
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względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski Miejsce, 

w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 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: Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 1) dopuszczalna jest zmiana umowy 

polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana 

siedziby, adresu, nazwy), 2) dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, 

które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 

postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego 

np. konieczność przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia, udzielenie 

zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 

podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje z 

sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków 

finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 

5) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być 

okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji 

projektowej, zaistnienie warunków faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających 

na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury 



 

 
 

15.09.2017 

3/6 

itp. 6) dopuszczalna jest zmiana zarządzającego lub personelu Wykonawcy wskazanego w 

umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, 

wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy 

personel posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel 

zastępowany. 7) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze 

skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące 

następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w 

dokumentacji projektowej, a okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na 

warunkach określonych w dokumentacji przetargowej, 8) dopuszczalna jest zmiana terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w 

trakcie wykonywania przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, w 

szczególności konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych, technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu umowy; 9) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz 

ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy 

doszło do kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub 

Zamawiającego inwestycjami, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian 

koniecznych powodujących uniknięcie kolizji.  

W ogłoszeniu powinno być: dopuszczalne jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od 

towarów i usług na przedmiot świadczenia, 3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, 

które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie 

postanowień umowy do nowego stanu prawnego, 4) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana 

spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego 

np. konieczność przesunięcia terminu przekazania miejsca realizacji zamówienia, udzielenie 

zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
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podstawowego, okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np. kolizje z 

sieciami infrastruktury, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu 

umowy, przedłużający się czas trwania procedur administracyjnych, tymczasowy brak środków 

finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy, 

5) dopuszczalna jest zmiana terminu, zakresu przedmiotu umowy, sposobu wykonywania 

przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze skutkami wprowadzenia tej 

zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej, zaistnienie warunków 

faktycznych w miejscu realizacji zamówienia, wpływających na zakres lub sposób wykonywania 

przedmiotu umowy tj. np. kolizje z sieciami infrastruktury, badania archeologiczne, które mają 

być prowadzone przy prowadzeniu prac ziemnych, w związku z brzmieniem Uchwały nr 

XXIV/216/V/2007 Rady Miasta Poznania z dnia 23 października 2007 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego " Kampus Politechniki Poznańskiej w 

paśmie Warta" w Poznaniu, które spowodują konieczność przesunięcia terminu wykonania 

poszczególnych robót budowlanych wskazanych w 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub konieczność przesunięcia terminu wykonania 

Przedmiotu umowy. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim, zmiana terminu nastąpi o 

okres uzasadniony przyczynami zmiany, o których mowa powyżej. Zakres przedmiotu umowy, 

sposób wykonywania przedmiotu umowy oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostaną ustalone 

przez Strony w sposób uwzględniający osiągnięcie rezultatu będącego przedmiotem świadczenia 

wchodzącego w zakres Przedmiotu Umowy, którego dotyczyć będzie zmiana 6) dopuszczalna 

jest zmiana zarządzającego lub personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła 

konieczność zmiany personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, wymienionego w umowie 

(choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel posiadał będzie co 

najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany. 7)dopuszczalna 

jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 

zmiany w przypadku, jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów 

administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 

przez organy administracji decyzji itp., odmowa wydania przez organy administracji 

wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji przetargowej, a 
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okoliczności te uniemożliwią wykonanie przedmiotu umowy na warunkach określonych w 

dokumentacji przetargowej 8) dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania 

przedmiotu umowy powstały konieczne zmiany technologiczne, w szczególności konieczności 

zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż 

wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 9) 

dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami 

wprowadzenia takiej zmiany, jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy doszło do kolizji 

z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub Zamawiającego 

inwestycjami, przy czym zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie kolizji. 10) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz 

sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz 

terminu wykonania umowy, w przypadku zaistnienia potrzeby dostosowania treści umowy w 

sprawie zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu, 

w szczególności w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez 

Zamawiającego na podstawie lub w związku z umową w sprawie zamówienia; w takim 

przypadku Strony mogą określić zmieniony zakres przedmiotu umowy oraz sposób 

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz termin 

wykonania umowy w zakresie niezbędnym do dostosowania treści umowy w sprawie 

zamówienia do treści zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu; 11) 

dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu 

umowy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany oraz terminu wykonania umowy w 

przypadku wprowadzenia lub zmiany regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad 

dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu 

zawarcia Umowy w sprawie zamówienia; w takim przypadku Strony mogą określić zmieniony 

zakres przedmiotu umowy oraz sposób wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 

wprowadzenia tej zmiany oraz terminu wykonania umowy w zakresie niezbędnym do 

dostosowania treści umowy w sprawie zamówienia do treści wprowadzonych lub zmienionych 
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regulacji prawnych lub regulacji dotyczących zasad dofinansowania projektu ze środków Unii 

Europejskiej wprowadzonych w życie po dniu zawarcia Umowy w sprawie zamówienia.  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: II  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: 2.4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również postępowania 

formalno - prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień oraz decyzji 

administracyjnych wraz z uzyskaniem ew. decyzji prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. 

W ogłoszeniu powinno być: 2.4. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje również 

postępowania formalno - prawne prowadzące do uzyskania niezbędnych uzgodnień, postanowień 

oraz decyzji administracyjnych wraz z uzyskaniem ew. decyzji prawomocnego pozwolenia na 

użytkowanie. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy uzgodnień oraz 

postępowań w zakresie badań archeologicznych, które wynikają w szczególności z art. 32 i 33 

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które stanowią 

obowiązek Zamawiającego.  


