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Zmiana treści SWZ

dot.  postępowania    o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  podstawowym  
pn.: Budowa basenu odkrytego wraz z zapleczem  

Na podstawie art.  286 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany
treści SWZ w następującym zakresie: 
1)  § 8 ust. 5 lit. a) Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

a) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, o ile wady lub usterki uniemożliwiają
użytkowanie  obiektu  lub  powodują  niemożliwość  stwierdzenia  prawidłowości  wykonania  robót,
wyznaczając termin usunięcia wad i usterek,

2)  § 9 ust. 2 Wzoru umowy otrzymuje brzmienie:
Określone w ust. 1 powyżej wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania ni-
niejszej umowy, bez względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

3) § 13 ust. 1 lit. a) i b) Wzoru umowy otrzymują następującą treść:
a) za  zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy względem terminów określonych w §2 niniejszej
umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 umowy,
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca nie realizuje obowiązków wyni-
kających z niniejszej umowy w terminach cząstkowych wynikających z Harmonogramu realizacji in-
westycji – Zamawiający  poinformuje o tym Wykonawcę wzywając go do terminowego wykonania
umowy zgodnego z w/w Harmonogramem lub podjęcia realizacji zaniechanych obowiązków w ter-
minie wskazanym w wezwaniu, a w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu
Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu karę  umowną w wysokości  0,1  % wynagrodzenia  brutto,
określonego w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki wynikający z Harmonogramu,

4) Rozdział XIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 17 marca 2021
r.

5) Rozdział XXIV ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem:
www.platformazakupowa.pl/starogard_gdanski do dnia 16 lutego 2021 r. do godziny 10:00.

6) Rozdział XXIV ust. 2 SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 10:05.
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