
Muzeum Etnograficzne                                                  Zielona Góra, dnia 13 stycznia 2020 r. 

w Zielonej Górze-Ochli   

ul. Ochla – Muzealna 5  

66-006 Zielona Góra, 

zw. dalej Zamawiającym 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zw. dalej SIWZ  

 

                   Dotyczy: zamówienie publicznego pn. 

 

„Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia,  

w tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli” 

 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje zmiany treści SIWZ, niepowodujące zmiany ogłoszenia: 

 

W części III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 2 pkt 5 oraz w § 1 ust 2 pkt 5 projektu umowy 

dodaje się zdanie: 

         Zamawiający zapewnia wszelkie narzędzia oraz środki w okresie zimowym do odśnieżania, usuwania 

oblodzeń oraz posypywania piaskiem traktów pieszych. 

 

W części III SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” w ust. 2 pkt 10 oraz w § 1 ust 2 pkt 10 projektu 

umowy dodaje się zdanie: 

 

        Do obsługi jednego pieca potrzebne są uprawnienia upoważniające do obsługi pieca grzewczego         o 

mocy 35 KW, kocioł grzewczy pracuje na węglu i drzewie. 

 

         W części XVII SIWZ „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w ust. 1 w § 9 ust. 2 pkt 1 projektu umowy dodaje się: 

 

        „…oraz w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i złożenia  przez 

Wykonawcę wniosku z precyzyjnym wyliczeniem wynagrodzeń przed i po zmianie” 

 

W §  4  ust.  3  projektu umowy jest: 

 

W przypadku, gdy zwłoka w zapłacie wynagrodzenia przekroczy dwa miesiące, Wykonawcy przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. 

 

W §  4  ust. 3  projektu  umowy  powinno być: 

 

W przypadku, gdy zwłoka w zapłacie wynagrodzenia przekroczy dwa miesiące, Wykonawcy przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy bez wypowiedzenia za trzydniowym pisemnym uprzedzeniem. Za  każdy  

dzień  opóźnienia  w  zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługują ustawowe odsetki. 

 

 

W § 8 część „Ustalenie i wypłata odszkodowania” lit. c projektu umowy jest: 

 



Wykonawca  zobowiązuje się przelać na rachunek Zamawiającego kwotę wynikającą z wystawionej noty 

obciążeniowej (pod warunkiem zachowania postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu) w terminie 30 

dni, licząc od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wykonawcy wniosku złożonego 

przez Wykonawcę niezwłocznie po skompletowaniu dokumentów, o czym zostanie powiadomiony 

Zamawiający. Wniosek obejmować będzie roszczenia Zamawiającego. 

 

W § 8 część „Ustalenie i wypłata odszkodowania” lit. c projektu umowy powinno być: 

 

Wykonawca  zobowiązuje się przelać na rachunek Zamawiającego kwotę wynikającą z wystawionej noty 

obciążeniowej (pod warunkiem zachowania postanowień pkt. 2 niniejszego paragrafu) w terminie 30 

dni, licząc od daty otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Wykonawcy wniosku złożonego 

przez Wykonawcę niezwłocznie po skompletowaniu dokumentów, o czym zostanie powiadomiony 

Zamawiający. Wniosek obejmować będzie roszczenia Zamawiającego, który jako Poszkodowany 

zobligowany jest do zachowania wskazanego terminu na dochodzenie roszczeń. 

 

W § 8. część “Kary umowne” lit. e projektu umowy jest: 

 

Wykonawca, który nie dopełni zobowiązania wynikającego z zaoferowanego pozacenowego kryterium 

oceny ofert i nie przekona Zamawiającego poprzez udowodnienie, że fakt nie zaistniał z Jego winy, 

poniesie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie całości 

zamówienia. 

 

W § 8. część “Kary umowne” lit. e projektu umowy powinno być: 

 

Wykonawca, który nie dopełni zobowiązania wynikającego z zaoferowanego pozacenowego kryterium 

oceny ofert i nie przekona Zamawiającego poprzez udowodnienie, że fakt nie zaistniał z Jego winy, 

poniesie karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonanie całości 

zamówienia. 

 

W § 8. część “Kary umowne” lit. g projektu umowy jest: 

 

Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających z  umowy 

powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych powodów 

niż te, dla których zastrzeżono kary, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

 

W § 8. część “Kary umowne” lit. g projektu umowy powinno być: 

 

Strony zgodnie ustalają, że limit kar umownych, który może być naliczony na podstawie 

niniejszej umowy będzie wynosił 20 % wartości wynagrodzenia brutto. Jeżeli  na  skutek  niewykonania  

lub  nienależytego  wykonania  obowiązków  wynikających  z  umowy powstanie szkoda przewyższająca 

zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych powodów niż te, dla których zastrzeżono 

kary, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

przewidzianych w kodeksie cywilnym. 

 

                                                                                           /-/ 

                                                                        Kierownik Zamawiającego 

                                                                          Podpis jak w oryginale 


