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Ogłoszenie nr 500245526-N-2018 z dnia 12-10-2018 r.

Chełm:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632385-N-2018 

Data: 05/10/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o.o. w Chełmie, Krajowy numer identyfikacyjny

110256409, ul. Lubelska  133 A, 22-100   Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 82 570 79 04,

e-mail przetargi@parkwodnychelm.pl, faks -. 

Adres strony internetowej (url): 

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: ZMIANA UMOWY 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: 1. Strony

dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku: 1.1 wprowadzenia do stosowania nowych

„Taryf Wykonawcy” zatwierdzonych Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych netto w okresie obowiązywania umowy z

zastrzeżeniem § 8 ust. 2-4, 1.2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 1.3. ustawowej zmiany stawki

podatku od towarów i usług (VAT), zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje realizacje

wykonane po dacie wejścia w życie przepisów regulujących powyższe zmiany 1.4. wystąpienia
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zdarzeń siły wyższej, 1.5. zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy, 1.6. ustawowej zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie

obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne lub

aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z

zakupem praw majątkowych lub certyfikaty dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii

elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi

przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 2. O ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany

wymagają formy pisemnej podpisanej przez strony pod rygorem nieważności. 3. W razie

wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od daty powzięcia wiadomości o

powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Strony dopuszczają zmianę zawartej umowy w przypadku: 1.1.

zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do

aktualnego stanu prawnego, 1.2. ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT),

zmiana wynagrodzenia z tego tytułu obejmuje realizacje wykonane po dacie wejścia w życie

przepisów regulujących powyższe zmiany 1.3. wystąpienia zdarzeń siły wyższej, 1.4. zaistnienia

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 1.5. ustawowej

zmiany stawki podatku akcyzowego lub innych zmian ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

a w szczególności zmiany ustawy Prawo energetyczne lub aktów wykonawczych do tej ustawy

wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z zakupem praw majątkowych lub certyfikaty

dotyczące efektywności energetycznej, ceny energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę

wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie, 2. O

ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany wymagają formy pisemnej podpisanej przez

strony pod rygorem nieważności. 3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie

miesiąca od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części

umowy. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 



12.10.2018

3/3

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-10-15, godzina: 11:00, 

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

postępowaniu: Data: 2018-10-16, godzina: 11:00, 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.6 

W ogłoszeniu jest: 18. Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2018 roku o godz. 11:20 w siedzibie

Zamawiającego. 

W ogłoszeniu powinno być: 18. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.10.2018 roku o godz. 11:20 w

siedzibie Zamawiającego. 

 


