
ogłoszenie powiązane:

ogłqs:ęłie.nr 85136-łs|lo z dnia 2sl.0-11-26 r. ogłoszenie o zamówieniu - Gózd
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz składanego lodowiska syntetycznego - sezonowego p. n

' BIAŁY ORLIK na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 19,1 x 32,1 i nawierzchni poliuretanowej
powstałym w ramach programu Moje.'.
Termin składania ofert: 2010-12-06

Numer ogłoszenia| 394282 - 201'0; data zamieszczeniai 03.12.2010

OGŁOSZEME o ZMIANIE OGŁOSZENIA

ogłoszenie dotycry: ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogloszeniu: 385136 - 2010 data26.I1.2010 r.

SEKCJA I: ZAMATilIAJACY

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół, ul. Radomska7,26-634 Gózd, woj.
mazowieckie, tel. 048 3Ż02357, fax. 048 3Ż0Ż357.

SEKCJA II: ZMIANY W oGŁOSZENIU

II.1) Tekst' który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: Czy przewiduje się istotne zmiarry postanowieńzawartej rrmowy w
stosunku do tręści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie.

W ogłoszeniu powinno być: Czy przewiduje się istotne zmiany postanowieńzawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : tak
1. Istotne postanowienia umowy określonę zostały w zilączonymwzorze rrmowy (zał. nr 4

do SIWZ) .2. Zanawiający przewiduje mozliwośó zmiarl treści umowy zgodnie z art.I4ł
ustawy p.z.p. w zakresie terminu realrizaĄi przedmiotu zamówienia. Warunkiem zmiany
terminu realizacjiprzedmiotu zamówienia jest: a) wydłużenie terminu w stosuŃu do
terminu określonego w umowie o czas niezbędny nazrealizowanie przedmiotu zarnowieniaz
naleŻytąstarannością zgodnie z waruŃami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.
b) wydłuzenię terminu w stosunku do terminu okreŚlonego w umowłe w związku z
dziaŁaniem siły wyższej tj. wyjątkowego zdarzenia lub niezwykłych i nieprzewidzianych
okolicznościniezależmych od Strony, która się na nie powołuję i których konsekwencji mimo
zachowania naleŻytej staranności nie moŻna było uniknąó; c) wydłużenie terminu w
stosunku do terminu określonego w umowiew związkuznadzwyczĄnymi zdarzeniarni
gospodarczyminiezaleŻnymiodZanawiającego,którychZatnawiającyniemógł
przewidzieÓ w chwili zawarciaumowy; d) wydfużenię tęrminu w stosunku do terminu
określonego w umowie w zwią7ku z wystąpieniem niezaleŻnych od Wykonawcy opóźnień w
dostawach materiałów, których nie można uzyskaó od innych producentów lub
wykonawców;Zmiany terminu rcalizacji przedmiotu zamówięnia nie mogąspowodowaó
zwiększenia ceny zarealizaqę przedmiotu zamówienia, nie mogąwpłynąó na jakośÓ

realizowanego zamówientaoraznie mogąspowodować zmiarl innych warunków realizacji
przedmiotu zamówienia.
3. opisane zmiany musząbyó pisemnie zaakceptowaneptzezZamawiającego i Wykonawcę.


