
SPROSTOWANIE 

 

W zapytaniu ofertowym znak: PO.II.379.ZZP-2.313.18, WIT-0402.8.1.18. dokonuje się zmiany w treści 
wzoru umowy: 

 
1.Zmienia się: 

      „§ 6. Zwłoka i kary umowne 

   1.  W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 

Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy, w 

stosunku do terminu określonego w § 2 umowy; 

2) wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku 

odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca.” 

 

Ma być: 
„§ 6. Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się 

zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

1) w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji przedmiotu 

umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 umowy; 

2) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w 

przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy lub jej rozwiązania z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca.” 

 

2.Zmienia się: 

„§ 6. Zwłoka i kary umowne 

… 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – Wykonawcy przysługuje kara umowna w 

wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, jednakże kara ta nie 

może być wyższa od poniesionej przez Wykonawcę szkody. Kara umowna wskazana w zdaniu 

pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a 

także sytuacji odstąpienia Zamawiającego od umowy na podstawie § 7 ust. 1 i 2 umowy.” 

 

Ma być: 

„§ 6. Zwłoka i kary umowne 

… 

7.  W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z 

powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – Wykonawcy przysługuje kara 

umowna w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy. Kara umowna wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji określonych 

w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także sytuacji odstąpienia 

Zamawiającego od umowy na podstawie § 7 ust. 1 umowy. 

 

W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 14 września 
2018 r. do godz. 15:00. 


