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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 363158-2013 z dnia 2013-09-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Cewice
Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch części wymienionych poniżej, a szczegółowo opisanych w załączniku nr
1 do niniejszego ogłoszenia o zamóweniu, tj.: CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług edukacyjnych w ramach...
Termin składania ofert: 2013-09-16

Numer ogłoszenia: 373650 - 2013; data zamieszczenia: 13.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 363158 - 2013 data 06.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059
8613460, fax. 059 8613462.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..



W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR 6..



W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 17.09.2013 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE POKÓJ NR
6..
II.2) Tekst, który należy dodać:



Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).



Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne
zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w
następujących sytuacjach: 1. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a)
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zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: klęski żywiołowe oraz warunki
atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, b) zmiany będące
następstwem okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu podpisywania umowy. 2. Inne
zmiany: a) w zakresie zmiany osoby prowadzącej zajęcia, za uprzednią zgodą zamawiającego, akceptującą
kandydata na to stanowisko, b) w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: powierzenie
podwykonawcom innej części prac niż wskazana w ofercie wykonawcy, zmiana podwykonawcy na etapie
realizacji przedmiotu zamówienia, c)zmiany harmonogramu zajęć spowodowane przesunięciem terminu realizacji
zamówienia. 3. Warunki zmian: a) inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, b)
uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, c) forma zmian: aneks do umowy w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.

