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Ogłoszenie nr 540108352-N-2019 z dnia 31-05-2019 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 546352-N-2019
Data: 14/05/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny
15259663001080, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
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: Zmiana umowy dla CZĘŚCI 1 - Wykonanie
remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w
Warszawie - II etap . 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości
zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących
okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany
terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły
być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia
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skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o
wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w
realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych,
elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia
uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia
poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych
przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli
konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5)
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców, 10) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku
niesprzyjających warunków pogodowych występujących w godzinach 06:00 – 22:00,
polegających na ciągłych opadach atmosferycznych deszczu co najmniej przez cztery godziny
dziennie lub wiatru wiejącego nieprzerwanie, co najmniej przez cztery godziny dziennie o sile
powyżej 70 km/h o liczbę dni, w których wymienione zjawiska atmosferyczne wystąpiły, 11)
działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie
podpisanego przez Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz
potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie
załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o
konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od
zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
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treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zmiana umowy dla
CZĘŚCI 2 - Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul.
Sempołowskiej 2a w Warszawie. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio
zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia
jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót
zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie
których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2)
zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji
zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie
robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja
nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3)
zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia
środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu
zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów
prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy,
któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców, 10) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia
zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej
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w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.
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: Zmiana umowy dla
CZĘŚCI 1 - Wykonanie remontu boiska sportowego na terenie Zespołu Szkół Poligraficznych
przy ul. Stawki 14 w Warszawie - II etap . 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio
zmniejszenia wartości zamówienia lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia
jednej z następujących okoliczności: 1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót
zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie
których roboty nie mogły być wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2)
zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji
zamówienia o liczbę dni przerwy w realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie
robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja
nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3)
zmniejszenia wartości zamówienia poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia
środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu
zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów
prawa, 5) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy,
któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania
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warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców, 10) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku
niesprzyjających warunków pogodowych występujących w godzinach 06:00 – 22:00,
polegających na ciągłych opadach atmosferycznych deszczu co najmniej przez cztery godziny
dziennie lub wiatru wiejącego nieprzerwanie, co najmniej przez cztery godziny dziennie o sile
powyżej 70 km/h o liczbę dni, w których wymienione zjawiska atmosferyczne wystąpiły, 11)
zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z kartą technologiczną
nawierzchni o liczbę dni, w których te zjawiska wystąpiły, 12) działania siły wyższej. 2.
Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony
Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie
okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu
zmieniającego niniejszą umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian
w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniających zmiany w umowie. 4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą
mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Zmiana umowy dla CZĘŚCI 2 - Wymiana
instalacji elektrycznej i teletechnicznej w Przedszkolu nr 20 przy ul. Sempołowskiej 2a w
Warszawie. 1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio zmniejszenia wartości zamówienia
lub terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmniejszenia wartości zamówienia o wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu
realizacji zamówienia o liczbę dni równą liczbie dni w trakcie których roboty nie mogły być
wykonywane z powodu konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków
zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było
przewidzieć, zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzi, 2) zmniejszenia wartości zamówienia o
wartość robót zaniechanych lub zmiany terminu realizacji zamówienia o liczbę dni przerwy w
realizacji zamówienia spowodowanej ujawnieniem w trakcie robót urządzeń podziemnych,
elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia
uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji projektowej, 3) zmniejszenia wartości zamówienia
poprzez ograniczenie jego zakresu z powodu ograniczenia środków budżetowych
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przeznaczonych na realizację zamówienia, 4) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, jeżeli
konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 5)
ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) w przypadku zastąpienia Wykonawcy, któremu
Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku połączenia, podziału,
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
7) zmiany części zamówienia lub zgłoszenia udziału podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, 8) zmiany podwykonawcy, jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 9) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy
względem jego podwykonawców, 10) działania siły wyższej. 2. Warunkiem wprowadzenia
zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony Protokołu konieczności
określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionej
w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może
nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 4.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem
nieważności.

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: 2019-06-05, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 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
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postępowaniu: Data: 2019-06-06, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze
względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być
sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
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