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       Wykonawcy biorący udział 
                                           w postępowaniu   
       znak ZP.271.6.2019  

ZP.271.6.2019 

 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: „Pełnienie funkcji 
inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w ramach projektu „Zakup                         
i montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w Czerwionce-
Leszczynach”. 
 

     II Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 

I. Informuję, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych                    
(t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób. 
 
1) W Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy,  w § 5 dopisuje się ust. 9                  
o następującej treści: 
 
„9. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto, o którym mowa w ust. 1, w poszczególnych latach 
objętych umową nie może przekraczać kwot określonych w uchwale Rady Miejskiej                             
w Czerwionce-Leszczynach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny.” 
 
2) W Załączniku Nr 2 do SIWZ, stanowiącym wzór umowy,  w § 7 wykreśla się cały 
ustęp 2 oraz zmienia się numerację kolejnych ustępów.                
 
W związku z powyższym § 7 wzoru umowy otrzymuje następujące brzmienie:  
 
„Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy                      
w  formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokości: 
 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę z przyczyn za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10 000 zł brutto, 

 
2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku zaniedbywania 

obowiązku dokonania inspekcji na terenie budowy instalacji przez Inspektora 
nadzoru w ilości wskazanej w § 1 ust 2 pkt 2 w wysokości 200 zł brutto za każdy 
stwierdzony przypadek, 

 
 



 

3) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dokonaniu przez 
inspektora nadzoru odbioru końcowego instalacji tj. za niedokonanie czynności 
odbioru w terminie do 5 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia gotowości przez 
Inwestora (Granotobiorcę) w wysokości 200 zł brutto za każdy dzień zwłoki.  

 
4) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku niepoinformowania 

lub zatajenia jakichkolwiek nieprawidłowości i niezgodności ujawnionych w trakcie 
sprawowania nadzoru robót a ujawnionych w późniejszym terminie np. w trakcie 
dokonania przez Zamawiającego wizji lokalnej wykonanej  i odebranej instalacji                      
w wysokości 200 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek.” 

 
II. Aktualna treść Załącznika Nr 2 do SIWZ stanowiącego wzór umowy stanowi                       
załącznik do niniejszej zmiany treści SIWZ.  
 
III. Pozostałe punkty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 
IV. Dokonana zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie prowadzi do 
zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
V. Zamawiający przypomina, że udostępniona Wykonawcom Zmiana treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i wiąże Wykonawców. 
 

 


