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Do

Wszystkich zainteresowanych

którzy pobrali SIWZ

ZAWIADOMIENIE

o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego na zadanie pn.: „Przebudowa obiektu
mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310 Z w km 4+813 w miejscowości Karcino
położonej na działkach 500/3 obręb Karcino - rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi
powiatowe"

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (teks jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 113 póz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu
w następującym zakresie:

I. Zamawiający zmienia treść S l w załączniku nr 4.1 do SIWZ o nazwie „Wzór umowy".
Powyższy zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą: „Przebudowa obiektu mostowego
usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino
położonej na działkach 500/3 obręb Karcino - rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino
- drogi powiatowe".

2. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.
Warunkiem otrzymania dofinansowania jest terminowe i zgodne z umową wykonanie inwestycji,
o której mowa w ust. 1.

3. Szczegółowy zakres robót zawiera:
l/ dokumentacja projektowa w skład której wchodzą:
a/ projekt budowlano - wykonawczy;
b/ przedmiar robót,
c/ informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2/ Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót;
3/ SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców.

4. Integralną część umowy stanowią : SIWZ wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
5. Wykonawca, z zachowaniem zasad określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego, może wykonać umowę

przy udziale podwykonawców. Udział podwykonawców przy realizacji umowy nie może być wyższy niż
wynikający z postanowień SIWZ do powyższego przedmiotu umowy.



II. Zamawiający zmienia treść S 14 w załączniku nr 4.1 do SIWZ o nazwie „Wzór umowy".
Powyższy zapis ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
polegać będzie na zapłacie kary umownej.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:
l/ za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - l % wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień po

upływie terminu określonego w § 3 umowy;
2/ za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rękojmi

- 0,5 % wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie
wad (usterek);

3/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca - 10 % wynagrodzenia;

4/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada
Zamawiający - 10 % wynagrodzenia;

5/ za niestawienie się przez Wykonawcę na przeglądzie gwarancyjnym - l 000 zł;
6/ za nieusunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze - w wysokości kwoty wynagrodzenia

zatrzymanej zgodnie z § 12 ust. 2 umowy;
11 za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy przekraczającą 10 dni od daty realizacji przedmiotu

umowy określonej w § 3 umowy, jeżeli skutkiem jej będzie utrata dofinansowania przedmiotu
zamówienia z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - w wysokości kwoty utraconego
dofinansowania, nie więcej jednak niż 550 000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero
groszy).

3. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1-5 należy rozumieć wynagrodzenie maksymalne
brutto określone w § 8 ust. l umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia
lub kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 umowy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej
kary umownej.

W konsekwencji powyższych zmian - modyfikacji ulega załącznik nr 4.1 do SIWZ - Wzór
umowy, który zostaje w obowiązującym brzmieniu udostępniony na stronie internetowej
Zamawiającego.
Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert

W załączeniu:
- zmieniony załącznik nr 4.1 „Wzór umowy po modyfikacji"
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