KIWK/ZP/MK/2237/04/2021

Katowice, 23.04.2021 r.

DO
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kościuszki w Katowicach” nr sprawy:
KIWK/PN/01/I/2021/POIŚ/WNIOSEK_V/ZAD.3_ZGRZEBNIOKA DROZDÓW

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm.
Dz.U. z 2019, poz. 2019) Zamawiający zawiadamia, iż modyfikuje brzmienie zapisu §14 ust.1 lit. f
załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy.
W §14 ust.1 lit. f załącznika nr 4 do SWZ – Wzór umowy
BYŁO:
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu: (…)
f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
podwykonawcom – w wysokości 50,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

lub

dalszym

lub

dalszym

JEST:
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej z tytułu: (…)
f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
podwykonawcom – w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
40-322 Katowice, ul. Wandy 6
NIP 9542588939 REGON 240612757
KRS: 0000281711 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Wysokość kapitału zakładowego: 455.283.500,00 zł, wniesiony w całości
numer telefonu 32 350 00 75, numer faksu 32 209 77 06
e-mail: kiwk@kiwk.katowice.pl www.kiwk.katowice.pl
facebook.com/katowicka.infrastruktura/

Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia
w następującym zakresie:
W pkt. XX.2.III SWZ
BYŁO:
III. Kryterium „wysokość kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom”:
Zgodnie z §14 ust.1 lit. f) wzoru umowy wysokość kary umownej za nieterminową zapłatę
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 50,00 zł za
każdy dzień opóźnienia lub zwłoki.
Za każde dodatkowe 100,00 zł zaoferowane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma 2 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 10 pkt. w przypadku
zaoferowania kary umownej w wysokości 550,00 zł lub wyższej. W przypadku zaoferowania kary
umownej w wysokości wynikajacej ze wzoru umowy lub niezaoferowania kary umownej w ogóle,
Wykonawca otrzyma 0 pkt.
JEST:
III. Kryterium „wysokość kary umownej za nieterminową zapłatę podwykonawcom”:
Zgodnie z §14 ust.1 lit. f) wzoru umowy wysokość kary umownej za nieterminową zapłatę
wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynosi 50,00 zł za
każdy dzień zwłoki.
Za każde dodatkowe 100,00 zł zaoferowane przez Wykonawcę, Wykonawca otrzyma 2 pkt.
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca, wynosi 10 pkt. w przypadku
zaoferowania kary umownej w wysokości 550,00 zł lub wyższej. W przypadku zaoferowania kary
umownej w wysokości wynikajacej ze wzoru umowy lub niezaoferowania kary umownej w ogóle,
Wykonawca otrzyma 0 pkt.

Zamawiający informuje również, że ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert, który jest
wyznaczony odpowiednio:
- termin składania ofert: 10.05.2021 r. do godz. 9:00
- termin otwarcia ofert: 10.05.2021 r. godz. 10:00
Wobec powyższego Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia
w następującym zakresie:
W pkt. XVI.1 SWZ
BYŁO:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
27.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.
JEST:
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
07.08.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.
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W pkt. XVIII.6 SWZ
BYŁO:
6. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2021 r. do godz. 9:00.
JEST:
6. Ofertę należy złożyć na adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /KIWKa/SkrytkaESP,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.05.2021 r. do godz. 9:00.

W pkt. XVIII.8 SWZ
BYŁO:
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2021r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne.

JEST:
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2021r. o godz. 10:00. Otwarcie ofert jest niejawne.

Zamawiający wskazuje, że zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania
zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ
- wzór umowy oznaczony jako:
„MODYFIKACJA_Załącznik nr 4 do SWZ_Wzór umowy_23042021”
Modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
Z poważaniem
Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Andrzej Cebula

Andrzej Hołda
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