
 
 

P O L S K I E  T O W A R Z Y S T W O  O C H R O N Y  P T A K Ó W  
Sekretariat  PTOP; ul .  Ciepła 17; 15-471 Białystok  

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl 
 

Białystok, dn. 1 listopada 2015 r. 
Nr postępowania: CI-26/2015 

 
PRZETARG W TRYBIE ART. 70¹ – 705 KODEKSU CYWILNEGO 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 
na zadanie pn.: 
 

wykonywanie usługi nadzoru inwestorskiego  
dotyczącego budowy wiaty drewnianej do przechowywania maszyn rolniczych  

(HRP II, Zad. 28).  
 

Szanowni Państwo, 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka 
(adres korespondencyjny: Sekretariat PTOP, ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok, tel./fax. 85 664 22 
55), zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Polskiego 
Towarzystwa Ochrony Ptaków (dalej „Regulamin”) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny, w związku z realizacją zadania będącego częścią projektu: nr POIS.05.01.00-00-328/10 
„Czynna ochrona cietrzewia na terenie obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Puszcza 
Knyszyńska – etap II”, zwanym dalej „Projektem”, współfinansowanym przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura  
i Środowisko oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, informuje: 

 
iż dokonał zmiany zapisu § 4 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do powyższego 
postępowania. 
 
Było: 

§ 4 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
2. Zamawiający przewiduje również możliwość zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

oferty w przypadku gdy: 
a) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 

instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty 
budowlane, 

b) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 
na realizację przedmiotu umowy, 

c) zmianie ulegnie termin realizacji robót będących przedmiotem nadzoru, zgodnie z zapisami 
umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych. 

3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 jest złożenie uzasadnionego wniosku 
przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu.  
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4. Wykonawca nie ma prawa przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
Jest: 

§ 4 
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności i będą dopuszczalne o ile nie będą stanowiły istotnej zmiany w stosunku do treści 
oferty, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany umowy: 
1)  terminu realizacji umowy, pod warunkiem, że instytucja finansująca projekt, w ramach 
którego realizowana jest przedmiotowa inwestycja, wyrazi zgodę na przedłużenie realizacji 
Projektu, oraz jeżeli zaistnieje któraś z poniższych okoliczności:  

a) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź 
orzeczeniem sądu, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organ administracji 
decyzji, zezwoleń, itp., 

c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie 
prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w 
dzienniku budowy, 

d) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, 

e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 
instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie zamówienia lub/i umowy na roboty 
budowlane, 

f) wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności 
leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez 
Inspektora Nadzoru Zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
zawinionych przez Wykonawcę).  

W przypadku wstrzymania robót przez uprawnione organy i służby, z przyczyn nie wynikających z 
winy Wykonawcy - przedłużenie terminu jest możliwe o tyle dni, ile trwało wstrzymanie robót. W 
przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na podstawie pozostałych okoliczności, 
termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia w przypadku przedłużenia terminu realizacji 
umowy. 

2) Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w 
następującym zakresie i okolicznościach: 

a) zmiana  materiałów koniecznych do wykonywania robót wynikająca z niedostępności na 
rynku tych materiałów spowodowana w szczególności zaprzestaniem produkcji lub 
wycofaniem  z rynku, 

b) wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robót 
zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia w sytuacji 
konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia 
procesu budowy lub usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania 
założonego efektu użytkowego lub zmiany obowiązujących  przepisów prawa, 

c) zmiany Podwykonawcy robót budowlanych,  



 
 

3. Warunkiem  dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku 
przez Wykonawcę oraz jego akceptacja przez Zamawiającego lub sporządzenie  przez strony  
stosownego protokołu.   

4. Wykonawca nie ma prawa przekazać wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
 
Informacja ta została wysłana również do opublikowania w Suplemencie do Dziennika 
Urzędowego Unii Europejskiego.  

 


