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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43-190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu

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: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Tak

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 5)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 16.2. Strony umowy przewidują następujące istotne
zmiany postanowień umownych: 1) O ile cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę , o
której mowa w § 3 ust. 2 umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej zmiany do ceny

najkorzystniejszej oferty. Decyzja taka jest dyskrecjonalnym uprawnieniem Zamawiającego. 2)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do podwyższenia kwoty, o której mowa w § 3 ust. 2 w
przypadku gdy w trakcie wykonywania usługi zaistnieją następujące okoliczności: a)
zidentyfikowane zostaną odpady o kodach nie wykazanych w § 1 ust. 4 b) ilość odpadów
znacznie przekroczy szacowaną wartość 250 Mg 3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit b)
termin wykonania zamówienia ulega zmianie proporcjonalnie do ilości zidentyfikowanych
dodatkowych odpadów. 4) Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu wykonania
Umowy w przypadku gdy w wyniku wniesienia zażalenia przez użytkownika działki, o której
mowa w § 1 ust. 1 Umowy, postanowienie o wykonaniu zastępczym obowiązku objętego tytułem
wykonawczym w dniu zawarcia umowy nie będzie prawomocne. W takim przypadku termin
wskazany w § 2 ust. 5 Umowy zostanie przez Strony wydłużony o ilość dni, które upłynęły do
dnia uprawomocnienia się postanowienia. Z tytułu przesunięcia terminu wykonania umowy
wynagrodzenie wskazane w § 4 Umowy nie zostanie zwiększone.

