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Ogłoszenie nr 540062192-N-2020 z dnia 09-04-2020 r.
Widawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 526735-N-2020
Data: 26/03/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Widawa, Krajowy numer identyfikacyjny 73093457100000, ul. ul. Rynek Kościuszki 10,
98-170 Widawa, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 6721034, e-mail poczta@widawa.pl, faks 43
6721152.
Adres strony internetowej (url): http://bip.widawa.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.1.2
W ogłoszeniu jest: ,,Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert, w formie oryginału w pokoju nr 20, Urzędu Gminy Widawa,
ul. Rynek Kościuszki 10, Widawa, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę załączyć do oferty (w jednej kopercie).”
W ogłoszeniu powinno być: ,,Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna, należy, w formie
oryginału załączyć do oferty (w jednej kopercie).”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
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Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data:2020-04-15, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert Data:2020-04-16, godzina 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Obowiązki stron w związku z zaistnieniem wpływu
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy. 1.
Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia niezwłocznie, wzajemnie informują
się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej
umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Strony umowy potwierdzają ten wpływ
dołączając do informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, oświadczenia lub dokumenty,
które mogą dotyczyć w szczególności: 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 wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2; ustawy z
dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020, poz.374 ze zm.), 4) wstrzymania dostaw
produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub
trudności w realizacji usług transportowych; 5) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4
powyżej, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 2.
Każda ze stron umowy, o której mowa w ust. 1, może żądać przedstawienia dodatkowych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z
wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy. 3. Strona umowy, o której mowa
w ust. 1, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2
powyżej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
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stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w
ust. 1 powyżej, na należyte jej wykonanie. Jeżeli strona umowy otrzymała kolejne
oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania. 4. Zamawiający,
po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w
ust. 1 powyżej, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, o której mowa
w ust. 1, może w uzgodnieniu z Wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art.
144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, w
szczególności przez: 1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe
zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 2) zmianę sposobu wykonywania dostaw,
usług lub robót budowlanych, 3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą
jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 5. Okoliczności związane
z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą stanowić
samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy. 6. W
stanowisku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, strona umowy przedstawia wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ
okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia
kar umownych lub odszkodowań, lub ich wysokość. 7. Wykonawca i podwykonawca, po
stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub
wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy, która jest związana z wykonaniem
zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w
szczególności mogą zmienić termin wykonania umowy lub jej części, czasowo zawiesić
wykonywanie umowy lub jej części, zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić
zakres wzajemnych świadczeń. 8. W przypadku dokonania zmiany umowy, o której mowa
w ust. 1 powyżej, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania
podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich
umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę
nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy, o której mowa w ust. 1,
zmienionej zgodnie z ust. 4. 9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje się do umowy zawartej między
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą.
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