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Zmiany treści 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

„Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w obrębie miasta Swarzędza”

Na podstawie art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  Zamawiający  zmienia  treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający  nadaje  nowe  brzmienie  zapisom  zawartym  w  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia, rozdział 5 Projekt umowy:

§ 10.

 1. Strony  postanawiają,  że  w  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania
umowy będą naliczane kary umowne w wysokości:
1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie prac, o którym mowa w §
2 ust. 2 w wysokości 2 % wartości miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia, o
którym  mowa  w  §  8  ust.  2,  za  każdy  rozpoczęty  dzień  opóźnienia  w  ich
wykonaniu,

b) za  opóźnienie  w  usunięciu  wad   w  wysokości  2  %   wartości  miesięcznego
ryczałtowego  wynagrodzenia  brutto  określonej  w  §  8  ust  2  za  każdy  dzień
opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie
wad, określone w § 2 ust. 3,

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10
% całkowitej wartości umowy brutto  określonej w § 8 ust 1

2) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
a) z  tytułu  odstąpienia  od  umowy z  przyczyn  zależnych  od  Zamawiającego   w

wysokości 10 % całkowitej wartości umowy brutto określonej w § 8 ust 1,
b) w przypadku zwłoki w zapłacie faktur strony stosować będą przepisy ustawy z

dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. Z
2013 roku poz. 403.

 2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

 3. Wykonawca  ponosi  całkowitą  i  wyłączną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone
Zamawiającemu  lub   osobom  trzecim  będące  skutkiem  prowadzenia  prac  przez
Wykonawcę.  W  tym  przypadku  zamawiającemu  przysługiwać  będzie  prawo  do
proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.

Usuwa się z treści Projektu umowy § 11.
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