
 

Projekt realizowany w oparciu o umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 
„Zwiększenie efektywności energetycznej instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP 

Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52” - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW 

 
ZP-2380-379-64/3311/2018      Katowice, dnia 07.11.2018 r. 

 
          Egz. pojedynczy 

 
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zwiększenie efektywności energetycznej 

instalacji grzewczej i źródła ciepła w budynku KPP Żywiec przy Al. Piłsudskiego 52” zadanie współfinansowane 
z WFOŚiGW 

 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych modyfikuje treść załącznika nr 2 do SIWZ - wzoru umowy, w następującym zakresie: 
 
1. w Rozdziale 13 Kary umowne § 16 ust. 1 jest: 

litera b: „Za niedotrzymanie określonych w § 2 ust. 1 do 7 terminów zakończenia robót poleconego pisemnie 
przez Zamawiającego do realizacji etapu w wysokości 0,5% wartości brutto robót poleconego pisemnie przez 
Zamawiającego do realizacji etapu określonej § 9 ust 1 pkt. 1 do pkt 7 za każdy dzień zwłoki do wysokości 20% 
wartości brutto robót poleconego pisemnie przez Zamawiającego do realizacji etapu. Po przekroczeniu 
wysokości kar umownych odpowiadających 20% wartości brutto poleconego pisemnie przez Zamawiającego do 
realizacji etapu, Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.” 
litera c: „Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto robót poleconego pisemnie przez Zamawiającego do realizacji etapu za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 10% wartości umowy brutto. 
Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto poleconego pisemnie przez 
Zamawiającego do realizacji etapu Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.” 
 

 w Rozdziale 13 Kary umowne § 16 ust. 1 zmienia się na: 
litera b: „Za niedotrzymanie określonych w § 2 ust. 1 do 7 terminów zakończenia robót poleconego pisemnie 
przez Zamawiającego do realizacji etapu w wysokości 0,5% wartości brutto robót poleconego pisemnie przez 
Zamawiającego do realizacji etapu określonej § 9 ust 1 pkt. 1 do pkt 7 za każdy dzień opóźnienia do wysokości 
20% wartości brutto robót poleconego pisemnie przez Zamawiającego do realizacji etapu. Po przekroczeniu 
wysokości kar umownych odpowiadających 20% wartości brutto poleconego pisemnie przez Zamawiającego 
do realizacji etapu, Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem wykorzystania zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.” 
litera c: „Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego brutto robót poleconego pisemnie przez Zamawiającego do realizacji etapu za wykonany przedmiot 
odbioru, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad do 10% wartości umowy 
brutto. Po przekroczeniu wysokości kar umownych odpowiadających 10% wartości brutto poleconego 
pisemnie przez Zamawiającego do realizacji etapu Zamawiający może odstąpić od umowy z prawem 
wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 umowy.” 
 

2. w Rozdziale 13 Kary umowne § 17 ust. 1 jest: 
„1. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za nieterminową zapłatę faktury.” 
 
w Rozdziale 13 Kary umowne § 17 ust. 1 zmienia się na: 
„1. Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku nieterminowej zapłaty faktury.” 
 
Biorąc pod uwagę powyższe termin składania ofert oraz wniesienia wadium nie ulega zmianie i upływa w dniu 

14.11.2018 r. o godzinie 09:30, tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.11.2018 r. o godzinie 10:00 
 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy po modyfikacji 1 
 

 
 
wyk. w 1 egz. BB 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


