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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Awaryjne 
zabezpieczenie skarpy oraz wylotu wód deszczowych na Rowie Podleskim w Katowicach na odcinku 
ul. Stabika 37a – ul. Jemiołowa 10 – ul. Orzechowa - ul. Matki Teresy z Kalkuty” 
nr: KISA/TOt/17/I/2022/RÓW_PODLESKI 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ 

 
 
Działając na podstawie art. 19 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, których 
wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej Regulaminem, Zamawiający zawiadamia, 
że dokonał modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej jako 
SIWZ), poprzez doprecyzowanie zapisów załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy w zakresie 
wynagrodzenia oraz kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy. 
 
W załączniku nr 4 do SIWZ – wzór umowy: 
 
BYŁO: 

§ 8 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 niniejszej Umowy Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie zgodne ze złożoną w dniu …………..…… ofertą i wynosi: netto: 
……………………………… zł       
(słownie…………………………….) 
plus podatek VAT (23%) w kwocie ………………zł,  
co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………zł 
(słownie:……………………………) 

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty będzie rozliczane na podstawie 
protokołu odbioru końcowego i faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
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4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………., w terminie 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

5. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

 
JEST: 

§ 8 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust 1 niniejszej Umowy Wykonawcy 
przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, zgodne ze złożoną w dniu …………..…… ofertą i 
wynosi: netto: ……………………………… zł       
(słownie…………………………….) 
plus podatek VAT (23%) w kwocie ………………zł,  
co łącznie stanowi kwotę brutto  ………………zł 
(słownie:……………………………) 

2. Ustalona wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, będzie stanowić 
wynagrodzenie ryczałtowe, które jest stałe i niezmienne przez cały okres 
obowiązywania Umowy. Wartość wynagrodzenia stanowi całkowite wynagrodzenie 
Wykonawcy za całość prac wykonywanych przez Wykonawcę zgodnie z Umową. 
Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu wszelkie pozycje 
i koszty, niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, wynikające z 
wymagań Umowy, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.  

3. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonane roboty będzie rozliczane płatne 
jednorazowo, na podstawie protokołu odbioru końcowego i faktury VAT wystawionej 
przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej, bez 
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

5. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna będzie na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ……………………………………., w terminie 30 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego.  

6. Za dzień zapłaty faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.  
 

 
BYŁO: 

§ 10 
 
1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia netto 
określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie 
terminu wykonania, o którym mowa w § 3,   

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% 
wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 
określonego w zgłoszeniu Zamawiającego,  

c) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy, licząc od 
dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 
określonego w zgłoszeniu Zamawiającego,   

d) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający 
w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy.  



 

 

 3 

3. Zamawiający może potrącić przysługujące mu kary umowne z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę w przypadku zaistnienia takiej możliwości, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Jeżeli kara umowna należna Zamawiającemu nie pokrywa poniesionej szkody 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości poniesionej szkody.  
 

 
JEST: 

§ 10 
 

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia netto 

określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po 
upływie terminu wykonania, o którym mowa w § 3,   

b) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% 
wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 
określonego w zgłoszeniu Zamawiającego,  

c) za zwłokę w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji jakości  
w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy, licząc od 
dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 
określonego w zgłoszeniu Zamawiającego,   

d) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego odstąpienia od Umowy 
przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 
wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w § 8 ust. 1 umowy.  

3. Zamawiający może potrącić przysługujące mu kary umowne z faktury wystawionej przez 
Wykonawcę w przypadku zaistnienia takiej możliwości, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

4. Jeżeli kara umowna należna Zamawiającemu nie pokrywa poniesionej szkody 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
do wysokości poniesionej szkody.  

 
 
Zamawiający wskazuje, że zamieścił na swojej stronie internetowej zmodyfikowany 
załącznik nr 4 do SIWZ oznaczony jako: 
Załącznik nr 4 do SIWZ_wzór umowy_MODYFIKACJA_12052022. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia 
ofert, który wyznaczony jest odpowiednio:  
- termin składania ofert: 17.05.2022 r. do godz. 10:00 
- termin otwarcia ofert: 17.05.2022 r. godz. 10:15 
 
Modyfikacje są wiążące dla wszystkich wykonawców. 
 
 

Z poważaniem 
  
  Prokurent  Wiceprezes Zarządu 

Mariusz Słaboń    Andrzej Cebula 


