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MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3
z dnia 12 sierpnia 2021 r.
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechłód,
Piotrowice i Trzebiny”
Zamawiający – Gmina Święciechowa, działając na podstawie art. 286 ust. 1 w związku
z art. 286 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1129 – ze zm.) dalej Pzp, oraz w związku z udzielonymi wyjaśnieniami nr 6 do
SWZ z dnia 12 sierpnia 2021 r., informuje:
I. Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następującej
zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
1. § 9 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SWZ):
Było:
„3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do
niniejszej Umowy”
Jest:
„3. Umowa z Podwykonawcą, o którym mowa w ust. 2 powyżej, stanowi Załącznik do
niniejszej Umowy, po jej podpisaniu.”
2. § 11 ust. 2 lit. c) wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SWZ):
Było:
„c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn, leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty
dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy,”
Jest:
„c) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn, leżących po
stronie Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wysokości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty
dzień przerwy, licząc od pierwszego dnia przerwy,”
3. § 11 ust. 4) wzoru umowy (Załącznik nr 8 do SWZ):
Było:
„4. Ilekroć w ust. 2 i ust. 3 jest mowa o wysokości wynagrodzenia, bez bliższego określenia,
należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.”

Jest:
„4. Ilekroć w ust. 2 i ust. 3 jest mowa o wysokości wynagrodzenia, bez bliższego określenia,
należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.”
II. Zamawiający informuje, że w związku z Wyjaśnieniami nr 6 z 12 sierpnia 2021 r.
oraz w związku z powyższymi zmianami na stronie internetowej prowadzonego
postępowania oraz na stronie internetowej Gminy Święciechowa, w zakładce dotyczącej
postępowania, został umieszczony zaktualizowany, obowiązujący wzór umowy:
„Zmodyfikowany Załącznik nr 8 do SWZ z 12.08.2021 r.”.
Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.
Święciechowa, dnia 12 sierpnia 2021 r.
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