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                                                                            Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nr sprawy: FW/ZP/1/2018 

 

                                                                                    

MODYFIKACJA SIWZ nr 5 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

Budowę parku wodnego pn. „Fabryka Wody – Nowa Gontynka” w Szczecinie.  

  

   

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje modyfikacji 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób.  

 

§ 1 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym Rozdziału V pkt 2 ppkt 2) lit. 

b1).  

 

Po modyfikacji ww. zapis otrzymuje brzmienie: 

 

b1) Kierownik budowy: 

 posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz 

 posiadający co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty 

uzyskania uprawnień) w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz 

 który w ostatnich 10 (dziesięciu) latach przed upływem terminu składania ofert 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy pełnił funkcję kierownika budowy 

przy budowie basenu lub zespołu basenów o łącznej powierzchni lustra wody nie 

mniejszej niż 800 m2 , która obejmowała swoim zakresem dostawę i montaż niecek ze 

stali nierdzewnej oraz technologię uzdatniania wody basenowej 
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§ 2 

 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie dotyczącym załącznika nr 2 Wzór 

Umowy, polegającej na zmianie treści § 21 Wzoru Umowy.  

 

Po modyfikacji § 21 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie: 

 

1. Niezależnie od tego, czy Zamawiający poniósł szkodę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne:  

1) za zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 Umowy – w 

wysokości 0,03 % (trzy setne procent) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za brak możliwości rozpoczęcia lub prowadzenia Prac Wykończeniowych w terminie 

wskazanym w § 9 ust. 1 Umowy, wynikający z nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

obowiązków wskazanych w Umowie – w wysokości 0,003% (trzy tysięczne procent) 

Wynagrodzenia za każdy dzień przypadający po terminie określonym w § 9 ust. 1 Umowy, w 

którym prowadzenie Prac Wykończeniowych nie jest możliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (kara umowna jest liczona odrębnie dla każdego zgłoszonego przez 

Zamawiającego przypadku zamierzonego rozpoczęcia Prac Wykończeniowych), 

3) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy, stwierdzonych podczas któregokolwiek z 

odbiorów – w wysokości 0,02 % (dwie setne procent ) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki (kara umowna naliczana jest za każdą wadę oddzielnie), 

4) za zwłokę w usunięciu wad przedmiotu Umowy stwierdzonych w okresie rękojmi lub 

gwarancji – w wysokości 0,01 % (jedna setna procent) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki (kara umowna naliczana jest za każdą zgłoszoną wadę oddzielnie), 

5) za zwłokę w realizacji czynności serwisowych, o których mowa w § 18 Umowy – w 

wysokości 0,01 % (jedna setna procent) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

6) za zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w formie wymaganej Umową:  

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego lub planu płatności (§ 3 ust. 8 Umowy), jego 

aktualizacji (§ 3 ust. 11 i 12 Umowy)  lub 

b) zmiany tego harmonogramu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 10 

Umowy) lub  

c) Kosztorysu (§ 3 ust. 1 Umowy) lub  

d) modyfikacji Kosztorysu wynikającej z uwzględnienia uwag Zamawiającego (§ 3 ust. 2 

Umowy) lub 
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e) umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej zasady współpracy wykonawców (§ 13 ust. 

1 Umowy) lub aneksu do umowy konsorcjum lub innej umowy regulującej zasady 

współpracy wykonawców (§ 13 ust. 2 Umowy) lub 

f) raportów miesięcznych (§ 8 ust. 2 pkt 40 lit. b Umowy) lub  

g) kopii umów, na podstawie których Wykonawca nabył majątkowe prawa autorskie do 

utworów wykonanych w ramach przedmiotu Umowy – jeżeli takie wykonał (§ 16 ust. 9 

Umowy) lub 

h) dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 13 Umowy lub 

i) dokumentów, o których mowa w § 12 ust. 12 Umowy 

 – w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki (liczone za 

każdy dokument oddzielnie), 

7) za zwłokę w realizacji polecenia Zamawiającego, o którym mowa w § 3 ust. 16 Umowy 

(polecenie podjęcia działań naprawczych) lub zwłokę w przedłożeniu Zamawiającemu w 

formie wymaganej Umową programu naprawczego lub informacji i dokumentów o których 

mowa w § 3 ust. 17 Umowy, które zdaniem Zamawiającego gwarantowałyby 

wyeliminowanie opóźnień lub skutków złej jakości prac lub w przypadku zwłoki w podjęciu 

działań wynikających z programu naprawczego – w wysokości  0,01% (jedna setna procent) 

Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

8) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy (tj. nieobecność na budowie w 

czasie realizacji robót budowlanych danej branży właściwych dla tej branży Kierowników 

lub Inżynierów lub niestawiennictwo Kierownika lub Inżyniera na budowie na wezwanie 

Zamawiającego) – w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych za każde naruszenie, 

9) za nieuzgodnioną z Zamawiającym nieobecność Kierownika Budowy lub wymaganych przez 

Zamawiającego Kierowników lub Inżynierów na Radzie Budowy lub Radzie Technicznej  – 

w wysokości 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych za każde naruszenie (kara umowna 

naliczana będzie odrębnie za niestawiennictwo każdego z Kierowników lub Inżynierów), 

10) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia § 6 ust. 8 Umowy (zatrudnienie pracowników na 

podstawie umowy o pracę) – w wysokości 500 (pięćset) złotych (kara umowna będzie 

naliczana odrębnie za każdą nieprawidłowo zatrudnioną w danym dniu osobę), 

11) za niewykonanie polecenia Przedstawiciela Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, o 

którym mowa w § 6 ust. 17 Umowy (nakaz usunięcia z budowy osoby uczestniczącej w 

realizacji przedmiotu Umowy po stronie Wykonawcy) lub obowiązku, o którym mowa w § 6 

ust. 18 Umowy (obowiązek wskazania zastępstwa za osobę usuniętą z budowy) – w 

wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych za każde naruszenie,  

12) za niedopełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 14 RODO, o którym mowa 

w § 6 ust. 19 Umowy – w wysokości 500 (pięćset) złotych za każde naruszenie, 
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13) za zwłokę w przystąpieniu do realizacji lub ukończeniu robót wynikających z polecenia 

Przedstawiciela Zamawiającego (§ 5 ust. 3 i 4 Umowy) – w wysokości 1.500 (jeden tysiąc 

pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

14) za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 17 Umowy (zapewnienie 

odpowiednich pomieszczeń  przeznaczonych na zaplecze Zamawiającego) – w wysokości 

5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień zwłoki, 

15) za naruszenie obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 18 Umowy (utrzymanie zaplecza 

Zamawiającego) – w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każde naruszenie, 

16) za nieprzestrzeganie obowiązku utrzymania porządku na placu budowy, nienależyte 

oznakowanie placu budowy, w szczególności brak widocznych oznaczeń i tablic 

wymaganych przepisami prawa, w wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych za każde 

naruszenie, 

17) za przebywanie na terenie budowy pracowników będących pod wpływem alkoholu, 

narkotyków lub innych środków odurzających – w wysokości 2.000 (dwa tysiące) złotych za 

każdy przypadek (kara naliczana będzie odrębnie za każdego pracownika), 

18) za wykonywanie robót budowlanych, dostaw lub usług objętych przedmiotem Umowy przez 

niezaakceptowanego przez Zamawiającego Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę – 

karę umowną w wysokości 15.000 (piętnaście tysięcy) złotych za każdy przypadek 

dopuszczenia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy przez taki podmiot, 

19) za zwłokę w przedstawieniu dokumentów potwierdzających wydłużenie terminu 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (§ 19 ust. 7, ust. 14 Umowy) – w wysokości 

0,02 % (dwie setne procent) Wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, 

20) za zwłokę w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 20 ust. 

9 Umowy lub brak ciągłości ubezpieczenia (w tym brak potwierdzeń opłaty wymagalnych 

składek) – w wysokości 0,01 % (jedna setna procent)Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki,  

21) za pozostawanie na placu budowy, po upływie terminu, o którym mowa w § 22 ust. 8 pkt 1 

Umowy – w wysokości  0,1 % (jedna dziesiąta procent) Wynagrodzenia za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

22) w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron z powodu okoliczności, za 

które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20 % (dwadzieścia procent) Wynagrodzenia, 

23) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 12 ust. 9 Umowy, tj. za każdy przypadek 

przedłożenia Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 

dostawy, zawierającej postanowienia niezgodne z warunkami określonymi w § 12 ust. 6 pkt 

1-5 oraz § 12 ust. 7 pkt 1-10 – 3.000 (trzy tysiące) złotych za każde naruszenie. 
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2. Jeżeli jedno zdarzenie stanowi jednocześnie podstawę do naliczenia kar umownych w oparciu o 

różne punkty, wymienione w ust. 1, Zamawiający naliczy karę umowną na podstawie 

postanowienia, przewidującego wyższą karę.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % 

(dwadzieścia procent) Wynagrodzenia. Nie dotyczy to odstąpienia od umowy z przyczyn 

przewidzianych w prawie zamówień publicznych. 

4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej wysokość jakąkolwiek kary umownej, określoną 

w Umowie, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przenoszącego wysokość tych kar, na zasadach ogólnych. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych za zwłokę, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, staje 

się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni. 

6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiającego w 

protokole końcowym odbioru robót lub w okresie rękojmi za wady, Wykonawca wyraża zgodę na 

usunięcie wad lub usterek na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z dowolnych 

należności przysługujących Wykonawcy lub skorzystania z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. Potrącenie jest możliwe przed także terminem wymagalności należności przysługującej 

Wykonawcy.  

8. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy nie może być wyższa niż 20 % (dwadzieścia procent 

Wynagrodzenia. 

 

§ 3 

 

1.  Jednocześnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym, opublikowanym w Suplemencie do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Dz.U. S) dnia 16 października 2018 r., zgodnie z 

formą i procedurami przewidzianymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa. 

2. W związku z dokonaną zmianą treści ogłoszenia oraz modyfikacją SIWZ, Zamawiający 

przedłuża termin składania, otwarcia ofert i wnoszenia wadium do dnia 14 marca 2019 r. 

Ilekroć w SIWZ występuje data 30 stycznia 2019 r., zastępuje się ją datą 14 marca 2019 r. 

 

Niniejsza modyfikacja wraz z załącznikami stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy 

SIWZ pozostają niezmienione. 

 


