Gać, dnia 02.04.2012

Nr ZGO-JRP 72/04/2012

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
ZAINERESOWANYCH ZŁOŻENIEM OFERTY

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Kontrakt 3b „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać.
Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)”
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 07.02.2012 r. pod poz.
2012/S 25-040342

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej:
Pzp), Zamawiający – Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. – zmienia zapisy SIWZ:

1. Wzór umowy – zmienia się zapisy na jak niżej:
1.1. §1 pkt. 7 „Wada - cecha zmniejszająca wartość lub użyteczność wykonanych robót
i prac projektowych ze względu na cel oznaczony w umowie, albo wynikających z
okoliczności lub z przeznaczenia robót i prac projektowych wykonanych niezgodnie
z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami
technicznymi wykonania prac projektowych i robót, wiedzą techniczną, normami,
lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa. Wykonawca
odpowiedzialny jest nadto względem Zamawiającego, jeżeli wykonane roboty lub
prace projektowe nie mają właściwości, o których istnieniu zapewnił Zmawiający,
albo jeżeli roboty lub prace projektowe zostały wykonane w stanie niezupełnym”
1.2. §1 pkt. 8 „Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne co do jakości
wbudowanych urządzeń i materiałów oraz dokument gwarancyjny co do jakości
odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy
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określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do
rzeczy sprzedanej.”
1.3. §1 pkt. 9 : „Podwykonawca - osobę fizyczną lub prawną lub jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną i z którą Wykonawca za zgodą Zamawiającego zawarł umowę o
wykonanie części przedmiotu umowy”.
1.4. §1 pkt. 11: „Wykonawca – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i
która realizuje przedmiot umowy”.
1.5. §3 ust. 3, ppkt b): „Przedstawicielami stron będą:
- Zamawiający: …………………………….,”
1.6. §4 dodaje się ustęp 6a: „Jednocześnie Zamawiający upoważnia Wykonawcę do
pisemnego zobowiązania projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego,
niezależnie od łączących ich stosunków prawnych oraz także po ich ustaniu.”
1.7. §7 ust. 3: „Terminy zakończenia poszczególnych etapów ustala się zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym (HRF), stanowiący załącznik do umowy.”
1.8. §8 ust. 6: „O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany
zawiadomić Inżyniera Kontraktu i Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika
budowy. Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, a termin liczony od dnia,
w którym Zamawiający potwierdził fakt jego doręczenia. Na tej podstawie
Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru, o czym informuje Wykonawcę
drogą elektroniczną.”
1.9. §8 ust. 7: „Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie
osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad
lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie,
Zamawiający odmówi potwierdzenia odbioru końcowego.”
1.10. §8 ust. 8 – wykreśla się w całości
1.11. §8 ust. 9 – „Z czynności odbioru sporządza się protokół, który zawierać będzie
ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu
umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia odbioru końcowego. Odbiór
końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez
Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w
protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze, oraz uzyskaniu
pozwolenia na użytkowanie.”
1.12. §17 kary umowne: „Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne
z następujących tytułów:
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
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1)
za opóźnienie w ukończeniu określonego elementu przedmiotu umowy oraz
opóźnienie w usunięciu wad - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za ten
element, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia.
Zapłata kary może nastąpić poprzez
potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy,
2)
za odstąpienie od umowy spowodowane winą Wykonawcy - w wysokości
10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy.
2. Ustala się górną granicę kar – 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 10 ust. 1 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1
umowy, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w § 16 ust. 1,
b) za nie przystąpienie do końcowego odbioru inwestycji w uzgodnionym przez
strony terminie w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10
ust. 1 umowy, za każdy tydzień opóźnienia,
c) za opóźnienie w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1%
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 1 umowy, za każdy tydzień
opóźnienia.
4.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
5.
Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy
rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,
2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych
dni.
6.
Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusunięte w ustalonym terminie. Zamawiający ma obowiązek
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.
Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które
naliczane są do momentu zastępczego usunięcia
wady.
7.
W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, Wykonawcy przysługuje prawo
do naliczenia odsetek ustawowych.”
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1.13. §18 ust. 1: „Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej”
1.14. §19 ust. 4: „Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie
doręczone – za wyjątkiem odmiennych postanowień umowy - jeżeli zostały
przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod
następujący adres:
Zamawiający:
Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o.
Gać 90, 55-200 Oława
Wykonawca:
Nazwa wykonawcy:
Adres:
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.”
1.15. §19 ust. 7: „Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu
wynikającego z interpretacji lub wykonaniu umowy, podejmą w dobrej wierze
rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania nie
doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 30 dni od pisemnego
wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez
sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.”

2. Jednocześnie mając na uwadze dokonane zmiany SIWZ oraz działając w oparciu art.
12a ust. 2, pkt. 1 Ustawy PZP, Zamawiający wydłuża termin składania i otwarcia ofert
(wskazane odpowiednio w punkcie 18 i 19 IDW) wyznaczając je następująco:

Termin składania ofert: do dnia 24.04.2012 do godziny 10:00
Termin otwarcia ofert: do dnia 24.04.2012 do godziny 10:30

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Kazimierz Bączek
Członek Zarządu - MAO
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