
Ogłoszenie nr 540054842-N-2020 z dnia 27-03-2020 r. 

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 523235-N-2020 

Data: 13/03/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 18440000000000, ul. ul. Wojska Polskiego  28, 60-637  Poznań, woj. 

wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8487043, e-mail zampub@up.poznan.pl, faks 61 8955043. 

Adres strony internetowej (url): www.up.poznan.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest 

dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym 

określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji 

elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Umowa będzie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do SIWZ oraz treścią złożonej oferty. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy” - załącznik nr 2. Zgodnie z 

przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy 

następujących aneksów: 2.1 aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; 2.2 aneks 

cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie 

ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty; 2.3 aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania 

elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu 

jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie; 2.4 zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy 

jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów 

prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny 

netto pozostają wówczas bez zmian. 2.5 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego; 2.6 wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, 

katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 2.7 Strony są zobowiązane do 

powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz 



odpowiednimi dowodami i wnioskami. 2.8 W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a 

między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub 

opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy. 2.9 zmiany w zakresie zamiany 

podwykonawców w przypadku: - wprowadzenia nowego podwykonawcy, - rezygnacji podwykonawcy, - zmiany wartości lub zakresu robót 

wykonywanych przez podwykonawców. - zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku: śmierci, 

choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora 

nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru pod warunkiem, że nowy kierownik 

budowy lub kierownik robót będzie spełnia - wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazi - zgodę pod warunkiem uzyskania akceptacji instytucji 

zarządzających projektem. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 

gwarancjach bankowych, 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 

w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa 

Wykonawca, a sposób jego zwrotu nastąpi zgodnie z przepisami ustawy. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / 

poręczenia powinno wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ 

poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały 

okres wykonania zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 6.5 

bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do 

wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, kwoty zabezpieczenia. 7. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, 

będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Informacje 

dodatkowe: 

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na 

której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w 

licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym 

określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej: Termin i warunki zamknięcia licytacji 

elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 1. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy na warunkach określonych w SIWZ. 

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Umowa będzie zawarta na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 

do SIWZ oraz treścią złożonej oferty. Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy” - załącznik nr 2. Zgodnie z 

przepisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian przez wprowadzenie do zawartej Umowy 

następujących aneksów: 2.1 aneks aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.; 2.2 aneks 

cenowy – dopuszczający obniżenie ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza obniżenie 

ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty; 2.3 aneks przewidujący zmianę zastosowanej technologii wykonania 

elementów urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia na lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu 

jej/ich przez Zamawiającego pod warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie; 2.4 zmianę cen brutto w trakcie obowiązywania umowy 

jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów 

prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny brutto, ceny 

netto pozostają wówczas bez zmian. 2.5 zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 



umowy do aktualnego stanu prawnego; 2.6 wystąpienie siły wyższej - jako siły wyższe uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, 

katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojnę, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne 

nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 2.7 Strony są zobowiązane do 

powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz 

odpowiednimi dowodami i wnioskami. 2.8 W przypadku, gdy siła wyższa spowoduje przesunięcie terminu wykonania o więcej niż 10 dni, a 

między stronami brak jest w umowie innego szczegółowego postanowienia regulującego, to ta strona, której prace zostały utrudnione lub 

opóźnione przez wystąpienie sił wyższych u partnera umownego, ma prawo odstąpić od umowy. 2.9 zmiany w zakresie zamiany 

podwykonawców w przypadku: - wprowadzenia nowego podwykonawcy, - rezygnacji podwykonawcy, - zmiany wartości lub zakresu robót 

wykonywanych przez podwykonawców. - zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku: śmierci, 

choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora 

nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru pod warunkiem, że nowy kierownik 

budowy lub kierownik robót będzie spełnia - wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe 

postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazi - zgodę pod warunkiem uzyskania akceptacji instytucji 

zarządzających projektem. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2% ceny całkowitej brutto podanej 

w ofercie. 2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 

gwarancjach bankowych, 2.3 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Zamawiający 

nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP. 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 

w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. 5. Sposób wniesienia zabezpieczenia określa 

Wykonawca, a sposób jego zwrotu nastąpi zgodnie z przepisami ustawy. 6. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / 

poręczenia powinno wynikać: 6.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/ 

poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib, 6.2 określenie wierzytelności, która ma być 

zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, 6.3 kwota gwarancji / poręczenia, 6.4 termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały 

okres wykonania zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, 6.5 

bezwarunkowe, nieodwoływalne oraz płatne na każde pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do 

wypłaty Zamawiającemu, maksymalnie w terminie 30 dni od dnia żądania, kwoty zabezpieczenia. 7. W przypadku wniesienia wadium w 

pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. W przypadku, gdy zabezpieczenie, 

będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Informacje 

dodatkowe: 



Drukuj


