Znak sprawy: 18/2019/NZL

Warszawa, 5 listopada 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania:
Dostawa kabli sygnalizacyjnych

ZMIANA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst
jedn.
Dz.U.
2019
poz.
1843),
Zamawiający
dokonuje
zmiany
treści
SIWZ
w następującym zakresie:
1. W Rozdziale IV ust. 12 o treści:
12. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
12. Zamawiający dopuszcza rozliczanie w walutach obcych.
2. W Rozdziale VII. ust. 1 o treści:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

podlegają

wykluczeniu

podlegają

wykluczeniu

otrzymuje nowe brzmienie o treści:
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie
w okolicznościach wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

3. W Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pkt 2 o treści:
Postępowaniu nadano oznaczenie: /2019/
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Postępowaniu nadano oznaczenie: 18/2019/NZL
4. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 1 ust. 1 o treści:
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy pomiarowych kabli sygnalizacyjnych, zgodnych z ofertą Wykonawcy
z dnia ………….. r., których parametry techniczne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zawartym
w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, zwanych dalej przedmiotem umowy.
Otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Wykonawca zobowiązuje się do dostawy kabli sygnalizacyjnych, zgodnych z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. r.,
których parametry techniczne odpowiadają wymaganiom Zamawiającego zawartym w Szczegółowym Opisie
Przedmiotu Zamówienia, zwanych dalej przedmiotem umowy.
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5. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 3 ust. 6 o treści:
Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru, o którym
mowa w § 2 ust.7, niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony.
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Podstawą do wystawienia faktury jest wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru, o którym
mowa w § 2 ust.6, niezawierającym zastrzeżeń Zamawiającego, podpisanym przez obie Strony.
6. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 2 ust. 8 o treści:
Protokoły, o których mowa w ust. 6, sporządzone zostaną w 2 egzemplarzach (oba na prawach oryginału) po
jednym dla każdej ze stron.

otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Protokół, o którym mowa w ust. 6, sporządzony zostanie w 2 egzemplarzach (oba na prawach oryginału) po
jednym dla każdej ze stron.
7. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 5 ust. 1 o treści:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §3 ust. 1,
2) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy – niezgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia z tytułu
realizacji zamówienia podstawowego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
3) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy – niezgodnie z terminem określonym w § 2a ust. 5 - w wysokości 0,1% wynagrodzenia z tytułu
realizacji zamówienia opcjonalnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) przekroczenia terminu podjęcia czynności naprawczych, o którym mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 0,1% za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5) przekroczenia terminu usunięcia wady/uszkodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 w wysokości 0,1% za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

otrzymuje nowe brzmienie o treści:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczących Wykonawcy w wysokości 10%
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w §3 ust. 1,
2) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy – niezgodnie z terminem określonym w § 2 ust. 1 - w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia brutto wynagrodzenia z tytułu realizacji zamówienia podstawowego za każdy rozpoczęty
dzień zwłoki,
3) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego z przyczyn dotyczących
Wykonawcy – niezgodnie z terminem określonym w § 2a ust. 5 - w wysokości 0,1% całkowitego
wynagrodzenia brutto z tytułu realizacji zamówienia opcjonalnego za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
4) przekroczenia terminu podjęcia czynności naprawczych, o którym mowa w § 6 ust. 2 w wysokości 0,1%
całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
5)
przekroczenia terminu usunięcia wady/uszkodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 4 w wysokości 0,1%
całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
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8. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 5, ust. 5 pkt 2) o treści:

2) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte
wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 10 dni od dnia, kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
otrzymuje nowe brzmienie o treści:
2) jeżeli dotychczasowy przebieg dostaw wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym należyte
wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie – w terminie do 10 dni od dnia, kiedy
Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie z tej przyczyny;
9. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 5, ust. 6 o treści:
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy (lub jej wypowiedzeniu) może zostać złożone w terminie
7 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 1) i zostanie
sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany
w nagłówku umowy.

otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy (lub jej wypowiedzeniu) może zostać złożone w terminie
7 dni od dnia powzięcia wiedzy o zaistnieniu przesłanki (chyba, że inny termin przewidziano w ust. 5) i zostanie
sporządzone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i zostanie przesłane Wykonawcy na adres wskazany
w nagłówku umowy.
10. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 5, ust. 7 o treści:
7. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku częściowego odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych
prac do dnia odstąpienia od umowy;
2)wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu prac
wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy, o ile wykonana
praca będzie miała dla Zamawiającego znaczenie gospodarcze.

otrzymuje nowe brzmienie o treści:
7. Częściowe odstąpienie od umowy wywołuje skutki na przyszłość. W przypadku częściowego odstąpienia od
umowy przez Zamawiającego:
1) Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis wykonanych
dostaw do dnia odstąpienia od umowy;
2)wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona proporcjonalnie na podstawie zakresu dostaw
wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia odstąpienia od umowy.
11. W załączniku nr 5 do SIWZ, § 6, ust. 4 o treści:
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5, jednak nie dłużej niż w terminie 5 dni. W sytuacji, gdy po wstępnej ocenie
powstałej awarii, Wykonawca uzna, że termin powyższy nie będzie mógł być przez niego dotrzymany, ma prawo
wnieść stosowne zastrzeżenie, przy czym musi być ono uzasadnione przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od
Wykonawcy. Zamawiający może uwzględnić zastrzeżenia Wykonawcy i skorygować wyznaczony termin.
W przypadku nieuznania przez Zamawiającego argumentów przedłożonych przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo naliczać Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4 umowy.

otrzymuje nowe brzmienie o treści:
Wykonawca doprowadzi przedmiot umowy do pełnej sprawności technicznej w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 5, jednak nie dłużej niż w terminie 5 dni. W sytuacji, gdy po wstępnej ocenie
powstałej awarii, Wykonawca uzna, że termin powyższy nie będzie mógł być przez niego dotrzymany, ma prawo
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wnieść stosowne zastrzeżenie, przy czym musi być ono uzasadnione przyczynami obiektywnymi, niezależnymi od
Wykonawcy. Zamawiający może uwzględnić zastrzeżenia Wykonawcy i skorygować wyznaczony termin.
W przypadku nieuznania przez Zamawiającego argumentów przedłożonych przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo naliczać Wykonawcy kary umowne zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 4 umowy.
12. Protokół odbioru (wzór) stanowiący załącznik nr 2 do umowy otrzymuje nowe brzmienie o treści
zgodnej z załącznikiem do niniejszego pisma.
Zamawiający informuje, że pozostałe postanowienia SIWZ, w tym termin składania ofert, nie ulega zmianie.

Zastępca Dyrektora
Sieci Badawczej Łukasiewicz
– Instytutu Elektrotechniki
ds. Badań i Rozwoju
/-/
dr inż. Jakub Gadek
(podpis na oryginale dokumentu)
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