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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Fredropol, Krajowy numer identyfikacyjny 53882800000, ul. Fredropol 15, 37734
Fredropol, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 719 818, e-mail
gminafredropol@home.pl, faks 166 719 818.
Adres strony internetowej (url): www.fredropol.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.5) ZMIANA UMOWY
W ogłoszeniu jest: Brak treści.
W ogłoszeniu powinno być: Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności dokonanej przez podpisanie aneksu za
zgodą obu stron i mogą być dopuszczalne tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych. Zmiany harmonogramu wywozu odpadów - dopuszczalna jest
wyłącznie z uwagi na: a) niekorzystne warunki atmosferyczne ( opady deszczu, przeszkody
atmosferyczne o charakterze katastrof) utrudniające wykonanie usługi, Warunkiem
wprowadzenia zmiany harmonogramu jest wystąpienie okoliczności niezależnych od stron
umowy, uniemożliwiających wykonanie umowy w terminie pierwotnym. Obowiązek
udokumentowania wystąpienia okoliczności uzasadniającej zmianę harmonogramu ciąży na
stronie umowy wnioskującej o wprowadzenie zmiany. Za okoliczności uniemożliwiające
wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się w szczególności działanie siły wyższej,
opóźnienia nie leżące po stronie Wykonawcy. Zaistnienie siły wyższej powinno być
udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią, b) wskutek zmiany częstotliwości
wywozu odpadów komunalnych, 2.3. zmiany zakresu usług, które Wykonawca powierzył
podwykonawcom w złożonej ofercie Wykonawcy, 2.4. 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, 2.5. zmiany częstotliwości wywozu odpadów komunalnych z zachowaniem
faktycznych odległości występujących na terenie Gminy Fredropol, które będą pokonywane
przez Wykonawcę w celu realizacji zamówienia, 2.6. zmiany danych teleadresowych lub
numerów konta Zamawiającego lub Wykonawcy.

