Kowale Pańskie Kolonia, dnia 17.07.2020 r.
OSPKP.ZP.1.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. .
„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kowalach Pańskich”
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843.), wprowadza następujące
zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
1. Zmianie ulega projekt umowy, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ w §10 ust. 2 pkt b i
c
JEST: § 10Kary umowne
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w
umowie - 0,5% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; w stosunku
do wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od
tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie
będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z
realizacją niniejszej umowy; odstąpienie od
umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu
umowy przekroczy 3 tygodnie.
b) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu
– 1% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
POWINNO BYĆ : § 10 Kary umowne
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) za opóźnienie dostawy przedmiotu umowy w stosunku do terminu uzgodnionego w
umowie - 0,1% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia; w stosunku
do wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy niezależnie od
tego, z jakiego powodu nastąpiło opóźnienie. W takim przypadku Zamawiający nie
będzie zobowiązany zwrócić Wykonawcy kosztów, jakie poniósł on w związku z
realizacją niniejszej umowy; odstąpienie od
umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej i przysługiwać będzie
Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty, w której opóźnienie wydania przedmiotu
umowy przekroczy 3 tygodnie.
b) za opóźnienie usunięcia usterek lub wad stwierdzonych podczas odbioru samochodu
– 0,2% ceny wskazanej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia
Jednocześnie informuję, że zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, nie powoduje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w związku z czym
termin, miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

/-/ Piotr Szalewski
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Kowalach Pańskich

