BIOGAL sp. z o.o.

ZO-01/18/POIiŚ

PROCEDURA
Zawiadomienie o zmianie zapisów Zapytania Ofertowego (SIWZ) oraz Ogłoszenia
1.

Zamawiający dokonał zmiany w zapisie art. 2.1.4. wzoru umowy o roboty budowlane –
załącznik nr 9 do Zapytania Ofertowego (SIWZ), zmiana wynika z błędnego wpisania numeru
Decyzji oraz daty jej wydania:
Było:
Niezależnie od obowiązku naprawienia wyrządzonej Zamawiającemu szkody, w razie
wszczęcia w wyniku nienależytych działań lub zaniechań Wykonawcy, jakichkolwiek
postępowań administracyjnych lub sądowych w stosunku do Dokumentacji Projektowej w tym
Decyzji nr 408/2016 z dnia 19.12.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenie na budowę zmierzających do wstrzymania jej wykonalności, uchylenia lub
stwierdzenia nieważności, a także w przypadku wydania z powyższych powodów decyzji
wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych, Wykonawca udzieli Zamawiającemu
pomocy w niezbędnym zakresie, w szczególności na własny koszt weźmie udział w toczącym
się postępowaniu w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla realizacji
Umowy.
Jest:
Niezależnie od obowiązku naprawienia wyrządzonej Zamawiającemu szkody, w razie
wszczęcia w wyniku nienależytych działań lub zaniechań Wykonawcy, jakichkolwiek
postępowań administracyjnych lub sądowych w stosunku do Dokumentacji Projektowej w tym
Decyzji nr 37/2017 z dnia 03.02.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej
pozwolenie na budowę zmierzających do wstrzymania jej wykonalności, uchylenia lub
stwierdzenia nieważności, a także w przypadku wydania z powyższych powodów decyzji
wstrzymujących prowadzenie robót budowlanych, Wykonawca udzieli Zamawiającemu
pomocy w niezbędnym zakresie, w szczególności na własny koszt weźmie udział w toczącym
się postępowaniu w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla realizacji
Umowy.

2.

Pozostałe zapisy w w/w dokumentach pozostają bez zmian.

3.

Powyższe zmiany zostaną dołączone do Zapytania Ofertowego (SIWZ) i będą stanowić jego
integralną część oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.biogal.pl
4.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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