
 

  

 
 

 
 
 
 

 

Dotyczy: 

 

 

WYJAŚNIENIE X 

Informacja Zamawiającego dotycząca zmiany treść  w Załączniku nr 7 do SIWZ.  

 
Zamawiający zmienia treść § 2 ust. 4 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:  

§ 2 
4.Terminem zakończenia Umowy Część I będzie podpisanie przez strony Protokołu 
Odbioru Ostatecznego. 
Pod pojęciem „Odbiór ostateczny”  rozumiane będzie protokolarne potwierdzenie przez 
Zamawiającego należytego wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań w zakresie 
objętym Umową część I , w tym wynikających z udzielonych 24 miesięcznej Gwarancji 
Jakości i Rękojmi za Wady w szczególności, że do momentu podpisania Protokołu Odbioru 
Ostatecznego przedmiot zamówienia w części konstrukcyjnej, instalacyjnej, mechanicznej i 
technologicznej oraz elektrycznej i AKPiA, dostawy, materiały, urządzenia i  parametry 
techniczne są zgodne z Umową oraz SIWZ wraz z załącznikami, oraz parametry Wymagane 
i Gwarantowane są zgodne z Załącznikiem nr 1. 

 
Zamawiający w Załączniku nr 7 do SIWZ w § 5 dodaje ust. 10 o następującym brzmieniu: 

§ 5 
10.Niezależnie od innych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się w 
szczególności do: 
a) współpracy z Wykonawcą we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem 
Umowy, 
b) terminowego dokonywania odbiorów robót, 
c) terminowego dokonania płatności na rzecz Wykonawcy. 
 

Zamawiający zmienia treść § 9 ust. 2 pkt. 1 lit. a i b w Załączniku nr 7 do SIWZ na 
następującą:  

§ 9 
2. Stronom przysługuje prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i 
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okolicznościach: 
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia część I (§2 pkt. 2) w wysokości 
0,05% wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1) za każdy dzień zwłoki od 
pierwszego do trzydziestego dnia a począwszy od dnia trzydziestego pierwszego 
w 
wysokości do 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto (§8 pkt. 1) za każdy dzień 
zwłoki, do maksymalnej wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto (§8 
pkt. 1),  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,025% wynagrodzenia umownego brutto (§8 
pkt. 1) za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

 
Zamawiający zmienia treść § 11 ust. 11 w Załączniku nr 7 do SIWZ na następującą:  

§ 11 
11. Wadą uniemożliwiającą użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z  celem którym mowa 
w ust. 3 pkt 2 jest np. naruszenie wartości wymaganych parametrów technicznych 
określonych w załączniku nr 1 jako parametry  wymagane przez Zamawiającego. W 
uzasadnionych przypadkach, Zamawiający ma prawo odstąpienia od zakwalifikowania 
niedotrzymania parametrów wymaganych jako wady uniemożliwiającej użytkowanie 
przedmiotu zamówienia. Regulacje ust. 3-10 dotyczą wad stwierdzonych przy odbiorze oraz 
w okresie rękojmi i gwarancji. 
 

 

 


