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Ogłoszenie nr 540122068-N-2020 z dnia 08-07-2020 r.
Olsztyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 552989-N-2020
Data: 22/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy
numer identyfikacyjny 51073404900000, ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, woj. warmińskomazurskie, państwo Polska, tel. 89 555 20 10, e-mail b.baginska@zgok.olsztyn.pl,
a.sowinska@zgok.olsztyn.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): http://zgok.olsztyn.pl/
Adres profilu nabywcy: http://zgok-olsztyn.bip.eur.pl/public/?id=188393

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie zostanie wykonane w terminie do
dnia 30 listopada 2020 roku, tj. do czterech miesięcy licząc od daty podpisania Umowy. 2.
Termin przeprowadzenia całego cyklu szkoleń – od 21 września 2020 roku do 30 listopada 2020
roku – z zastrzeżeniem, że wskazany termin może ulec zmianie ze względu na wytyczne
związane ze stanem epidemicznym.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Zamówienie zostanie wykonane w
terminie do dnia 30 listopada 2020 roku, tj. do czterech miesięcy licząc od daty podpisania
Umowy. 2. Termin przeprowadzenia całego cyklu szkoleń – od 21 września 2020 roku do 30
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listopada 2020 roku – z zastrzeżeniem, że wskazany termin może ulec zmianie w szczególności
ze względu na wytyczne związane ze stanem epidemicznym.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 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. Wszelkie zmiany
i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności. 2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu lub sposobu wykonania
umowy istnieje w szczególności w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1)
nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357'1 kodeksu cywilnego, 2) zaistnienia
nieprzewidywalnych warunków fizycznych, 3) zaistnienia siły wyższej, 4) zmiany przepisów
prawnych, 5) opóźnień z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, 6)
przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków
ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 7)
przesunięć terminów szkoleń przez urzędy gmin/miast, 8) zmiany albo wprowadzenie nowych
wytycznych związanych ze stanem epidemicznym, jeśli obowiązek ich
wprowadzenia/stosowania będzie dotyczył wyznaczonego terminu prowadzenia szkoleń o ile
okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu lub sposobu spełnienia świadczeń stron.
3. W okolicznościach określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec
postanowienia Umowy dotyczące terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 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. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. 2. Możliwość zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie terminu lub sposobu wykonania
umowy istnieje w szczególności w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności: 1)
nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 357'1 kodeksu cywilnego, 2) zaistnienia
nieprzewidywalnych warunków fizycznych, 3) zaistnienia siły wyższej, 4) zmiany przepisów
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prawnych, 5) opóźnień z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,w
szczególności związanych z procedurą rozliczenia realizacji projektu dofinansowanego ze
środków RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 6) przedłużających się
procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w
zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, 7) przesunięć terminów
szkoleń przez urzędy gmin/miast, 8) zmiany albo wprowadzenie nowych wytycznych
związanych ze stanem epidemicznym, jeśli obowiązek ich wprowadzenia/stosowania będzie
dotyczył wyznaczonego terminu prowadzenia szkoleń o ile okoliczności te powodują
konieczność zmiany terminu lub sposobu spełnienia świadczeń stron. 3. W okolicznościach
określonych powyżej, Zamawiający przewiduje, iż zmianie mogą ulec postanowienia Umowy
dotyczące terminu lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy.
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