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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 27575400000, ul. ul. 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  
Punkt: 5  
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w 
stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych – 
skutkującym uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót, 2) wystąpienia robót zamiennych– skutkującym uprawnieniem Stron do zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy, harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót, na warunkach określonych we wzorze umowy, 3) zmiany technologii wykonania 
robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru, lub projektanta, skutkujących koniecznością 
zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego etapu, 4) zmiany zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, terminu realizacji lub wynagrodzenia wykonawcy, w sytuacji 

zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa 
wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia 
błędów projektowych; 5) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującym 
uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego 
robót, 6) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego 
znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej 
realizacji, 7) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na 
budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
projektowej – uprawniającą Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy, 8) wystąpienia obiektywnych 
czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do 
zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 9) wystąpienia (ujawnienia) w 
trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień 
umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie 
zwiększone, 10) wystąpienia zdarzeń losowych tj. podtopienia terenu robót, spowodowanego powodzią lub 
intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót, bądź też wystąpienia innych 

okoliczności niezależnych od wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej, skutkującymi koniecznością 
zmiany terminu wykonania umowy, 11) Ponadto, Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o 
okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót 
z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2. Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w 

ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą. 3. Wszelkie zmiany i 
uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej 
umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych 



– skutkującym uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót, 2) wystąpienia robót zamiennych– skutkującym uprawnieniem Stron do zmiany terminu 
wykonania przedmiotu umowy, zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy, harmonogramu 
rzeczowo-finansowego robót, na warunkach określonych we wzorze umowy, 3) zmiany technologii wykonania 
robót, rodzaju materiałów, zaleconych przez inspektora nadzoru, lub projektanta, skutkujących koniecznością 
zmiany terminu realizacji zamówienia lub jego etapu, 4) zmiany zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ, terminu realizacji lub wynagrodzenia wykonawcy, w sytuacji 
zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności zwiększenia bezpieczeństwa 
wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy (art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego), lub wskutek poprawienia 
błędów projektowych; 5) zmiany przepisów mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy – skutkującym 
uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego 
robót, 6) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego 
znamiona siły wyższej – uprawniających Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej 
realizacji, 7) zmiany materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na 
budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji 
projektowej – uprawniającą Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy, 8) wystąpienia obiektywnych 
czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do 
zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 9) wystąpienia (ujawnienia) w 
trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień 
umownych korzystnych dla Zamawiającego; w powyższej sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie 
zwiększone, 10) wystąpienia zdarzeń losowych tj. podtopienia terenu robót, spowodowanego powodzią lub 
intensywnymi opadami deszczu tylko jeśli uniemożliwia to prowadzenie robót, bądź też wystąpienia innych 
okoliczności niezależnych od wykonawcy i udokumentowanych w formie pisemnej, skutkującymi koniecznością 
zmiany terminu wykonania umowy, 11) Ponadto, Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o 
okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w 
następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu 
zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 
szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji 
projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu 
zakończenia robót, b) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 
organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, c) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 
których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, d) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót 
z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez 
uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, e) jeżeli zagrożenie niedotrzymania terminu 
określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub umowie, będzie wynikało z procesu technologicznego 
lub opóźnienia dostaw zamawianych materiałów, a przyczyna tych opóźnień nie powstanie z winy Wykonawcy. 2. 
Podstawą do dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie przez jedną ze Stron wniosku i jego 
akceptacja przez Stronę drugą. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

 


