
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
,,Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 2923E(ul. Górnej i Dolnej w Bukowcu)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI

1.2.) Oddział zamawiającego: Powiat Łódzki Wschodni

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057649

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 3

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-113

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 426329311

1.4.8.) Numer faksu: 426329311

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@lodzkiwschodni.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lodzkiwschodni.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019273/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-18 09:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015740/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą: 
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w SEKCJI VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA
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UMOWY w pkt 7.4 zamawiający zamieszcza dalszą część projektowanych postanowień
umowy:4. Warunkiem roszczenia o zmianę umowy, spowodowanego siłą wyższą lub
utrudnieniami i ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej jest niezwłoczne wzajemne poinformowanie drugiej strony umowy o
wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile
taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na skutek:1) nieobecności pracowników lub osób
świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które
uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;2) decyzji wydanych przez
Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub
kontrolnych;3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez
Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;4) wstrzymania dostaw
produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub
trudności w realizacji usług transportowych;5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w
istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 6) okoliczności, o których mowa w
pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.5. Każda
ze stron umowy może żądać przedstawienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.6.
Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 4,
na należyte jej wykonanie.7. Warunki dokonania zmian umowy: 1) wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 2) strona występująca o zmianę
postanowień zawartej umowy:2.1) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany
umowy,2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,2.3) obliczy koszty
zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenieWykonawcy, 2.4) opisze wpływ
zmian na termin wykonania umowy. 8. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust.
2 będzie stanowił protokółkonieczności podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego,
Wykonawcyi inspektora nadzoru inwestorskiego.9. Zmiany postanowień zawartej umowy będą
sporządzone w postaci aneksudo umowy.10. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób
wskazanych w § 5 i § 6.11. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowydokonana przez Wykonawcę w trakcie jej trwania.

Po zmianie: 
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w SEKCJI VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA
UMOWY w pkt 7.4 zamawiający zamieszcza dalszą część projektowanych postanowień
umowy:3. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 455 ust.
1,pkt 2 i pkt 4 oraz ust. 2 z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 i 4 Pzp, uwzględniające m.in.
wystąpienie siły wyższej, w tym związane ze stwierdzeniem przez Zamawiającego, że
okoliczności związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w zakresie:1) zmiany terminów
wykonania umowy lub jej części określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji
zamierzenia,2) zmianę sposobu wykonania robót budowlanych.4. Warunkiem roszczenia o
zmianę umowy, spowodowanego siłą wyższą lub utrudnieniami i ograniczeniami związanymi z
wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest niezwłoczne wzajemne
poinformowanie drugiej strony umowy o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem
COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na
skutek:1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z
jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów
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lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-
19;4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w
dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;5) innych okoliczności, które
uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy; 6)
okoliczności, o których mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczą one Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.5. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na
należyte wykonanie umowy.6. Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń
lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania,
przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu
okoliczności, o których mowa w ust. 4, na należyte jej wykonanie.7. Warunki dokonania zmian
umowy: 1) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 2)
strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:2.1) opisze zaistniałe okoliczności,
uzasadniające zmiany umowy,2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych
okoliczności,2.3) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenieWykonawcy, 2.4) opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 8. Podstawę
wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 będzie stanowił protokółkonieczności podpisany
przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcyi inspektora nadzoru inwestorskiego.9.
Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksudo umowy.10. Nie
stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w § 5 i § 6.11. Nie stanowi zmiany umowy,
zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowydokonana przez Wykonawcę w
trakcie jej trwania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-03-26 10:00

Po zmianie: 
2021-04-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-03-26 12:00

Po zmianie: 
2021-04-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-04-23

Po zmianie: 
2021-04-30
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