
Czerwionka-Leszczyny dnia 06.05.2016 r.

Wykonawcy biorący udział 
             w postępowaniu                               

                       znak ZDISK-ZPM.271.5.2016                 

dot. przetargu nieograniczonego na zamówienie pn. „Wykonanie remontu dróg gminnych
poprzez  ułożenie  warstwy  uszczelniającej  i  uszorstniającej  z  mieszanki  mineralno-
bitumicznej na zimno typu „slurry seal” na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku  z  zapytaniami  Wykonawcy informuję,  że  na podstawie  art.  38  ust.4
ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2164) Zamawiający
zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 w  załączniku  Nr  2  do  SIWZ  –  Wzór  umowy  § 11  ust.  1  -   dotychczasowe
brzmienie : „1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:

1)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2)   Wykonawca realizuje  roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego i nie reaguje na pisemne
wezwania  Zamawiającego  w  zakresie  wykonywania  określonych  czynności  lub  robót
budowlanych,  w  celu  doprowadzenia  ich  do  stanu  zgodnego  z  prawem  i  zapisami
niniejszej umowy,
3) Wykonawca ogłosi upadłość lub likwidację firmy,
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy.”

zmienia się na nowe brzmienie: 
„1. Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy:
1)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy –
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,
2)   Wykonawca realizuje  roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z
specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego i nie reaguje na pisemne
wezwania  Zamawiającego  w  zakresie  wykonywania  określonych  czynności  lub  robót
budowlanych,  w  celu  doprowadzenia  ich  do  stanu  zgodnego  z  prawem  i  zapisami
niniejszej umowy,
3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku firmy.”



Pozostałe  punkty  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia  pozostają  bez  zmian.
Dokonana zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający  przypomina,  że  przekazana  Wykonawcom  zmiana  treści  SIWZ  stanowi
integralną część SIWZ i wiąże Wykonawców. 


