
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa nowego doposażenia pracowni i warsztatów szkolnych CKZ w Łęczycy - SPAWARKI”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ŁĘCZYCY

1.2.) Oddział zamawiającego: CKZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100566603

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ozorkowskie Przedmieście 2

1.4.2.) Miejscowość: Łęczyca

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ckzleczyca.projekt@onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckpl.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00122866/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-21 21:36

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00122865/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą: 
7.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 
7.4.1. są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego i zawarcia Umowy o wykonanie zamówienia publicznego. 
7.4.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest samodzielnie wykazać brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków
udziału w postępowaniu składając wraz z ofertą oświadczenia o których mowa w pkt. 7.1.1.1. i
pkt. 7.2.1.1. SWZ. 
7.4.3. Oferta Wykonawców występujących wspólnie musi być podpisana i oznaczona w taki
sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie
zamówienia. 
7.4.4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
7.4.5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do ofert
oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonują poszczególni wykonawcy. 
7.4.6. Spółka cywilna jest kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, dlatego jej wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo
musi być załączone do oferty.

Po zmianie: 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu
realizacji umowy, w następujących przypadkach:
1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających
z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego,
a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
1.3. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób
kontaktowych itp.
1.5. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT,
1.7. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego, 
1.8. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
1.9. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy
nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
1.10. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za
realizację przedmiotu zamówienia,
1.11. gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót, w celu instalacji, montażu
przedmiotu umowy, 
1.12. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny,
zdarzenia związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.13. zmiany wymiarów, lokalizacji, kolorystyki, miejsca dostawy, uruchomienia, 
1.14. wycofania podzespołów, modelu sprzętu / urządzenia z produkcji, 
1.15. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.16. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna
dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
1.17. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca 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.
1.18. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia
terminu wykonania zamówienia.
2. Warunki dokonania zmian:
2.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron,
wyrażoną na piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
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2.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.1.1. opisze zaistniałe okoliczności,
2.1.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.1.3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.1.4. opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 
2.2. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
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