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Do wszystkich wykonawców 

Informacja o zmianie treści specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający – Ochotnicza Straż Pożarna w Leszczynach działając w oparciu o art. 286 ust. 1
ustawy z dnia 11września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z

późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ): 

1. rozdz. X pkt. 2 SWZ poprawia się cyfrę „5” na „4” w związku z czym punkt otrzymuje
brzmienie:
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później  niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

2.  rozdz.  XIII  pkt  1 SWZ poprawia się  w liczbę „17” na „16” w związku z  czym punkt
otrzymuje brzmienie:
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni  licząc od upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 16.10.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,
w którym upływa termin składania ofert

3. §9. KARY UMOWNE pkt. 2 Wzoru umowy zmienia się słowo „opóźnienie” na „zwłokę” w
związku z czym punkty 2 i 3 otrzymują brzmienie:
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:
a) za zwłokę w wydaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 w wysokości
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w zapłacie za przedmiot umowy w terminie, o którym mowa w § 4 ust. 4 w wysokości
odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.
3.  ZAMAWIAJĄCEMU  przysługuje  prawo  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  wystąpi  zwłoka  w
wydaniu przedmiotu umowy powyżej 14 dni kalendarzowych od terminu, o którym mowa w §5 ust.
1  niniejszej  umowy.  W  powyższym  przypadku  WYKONAWCY  nie  przysługuje  roszczenie
odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody.

4. §9. KARY UMOWNE Wzoru umowy dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec Wykonawcy nie może
przekroczyć 10 % łącznego wynagrodzenia umownego.

Powyższe brzmienie SWZ obowiązuje od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
Niniejsza zmiana SWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 
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