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MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i sukcesywną 

dostawę odczynników chemicznych. 

 

 Zamawiający, Politechnika Warszawska, Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii 

CEZAMAT, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza zmiany w treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. W związku z tym zmianie ulegają 

następujące zapisy SIWZ. 

 

Punkt 25.1. SIWZ, jest: 

25.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

Zastępuje się zapisem: 

25.1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 7,5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie służy pokryciu 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

 
§ 5 ust. 6 wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ, jest: 

6. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 
5 dni roboczych od dnia powiadomienia.  

Zastępuje się zapisem: 

6. Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 
10 dni roboczych od dnia powiadomienia.  

 

§ 6 ust. 1 wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ, jest: 

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 10% ceny zamówienia określonej w ofercie, tj. kwoty Wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust. 1 łącznie z VAT, w formie …………………….., co stanowi równowartość kwoty …………. PLN 

(słownie złotych: ………..). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

Zastępuje się zapisem: 

1. Wykonawca wnosi, w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 7,5% ceny zamówienia określonej w ofercie, tj. kwoty Wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust. 1 łącznie z VAT, w formie …………………….., co stanowi równowartość kwoty …………. PLN 
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(słownie złotych: ………..). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

 

§ 7 ust. 1 pkt 1), 2) i 3) wzoru umowy, załącznik nr 7 do SIWZ, jest: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu pierwszej dostawy danego rodzaju odczynnika chemicznego 

w wysokości 3% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do umowy, za każdy 
dzień opóźnienia; 

2) za opóźnienie w wykonaniu drugiej i kolejnej dostawy danego rodzaju odczynnika 
chemicznego w wysokości 6% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do 
umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 
rodzaju odczynnika chemicznego w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za wykonanie 
danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

Zastępuje się zapisem: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu pierwszej dostawy danego rodzaju odczynnika chemicznego 

w wysokości 2,5% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do umowy, za 
każdy dzień opóźnienia;1) 

1) za opóźnienie w wykonaniu pierwszej dostawy danego rodzaju odczynnika chemicznego 
w wysokości 4% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do umowy, za każdy 
dzień opóźnienia;2) 

1) za opóźnienie w wykonaniu pierwszej dostawy danego rodzaju odczynnika chemicznego 
w wysokości 1,5% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do umowy, za 
każdy dzień opóźnienia;3) 

1) za opóźnienie w wykonaniu pierwszej dostawy danego rodzaju odczynnika chemicznego 
w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do umowy, za każdy 
dzień opóźnienia;4) 

1) za opóźnienie w wykonaniu pierwszej dostawy danego rodzaju odczynnika chemicznego 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do umowy, za 
każdy dzień opóźnienia;5) 

2) za opóźnienie w wykonaniu drugiej i kolejnej dostawy danego rodzaju odczynnika 
chemicznego w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do 
umowy, za każdy dzień opóźnienia;1) 

2) za opóźnienie w wykonaniu drugiej i kolejnej dostawy danego rodzaju odczynnika 
chemicznego w wysokości 8% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do 
umowy, za każdy dzień opóźnienia;2) 

2) za opóźnienie w wykonaniu drugiej i kolejnej dostawy danego rodzaju odczynnika 
chemicznego w wysokości 3% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do 
umowy, za każdy dzień opóźnienia;3) 

2) za opóźnienie w wykonaniu drugiej i kolejnej dostawy danego rodzaju odczynnika 
chemicznego w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do 
umowy, za każdy dzień opóźnienia;4) 

2) za opóźnienie w wykonaniu drugiej i kolejnej dostawy danego rodzaju odczynnika 
chemicznego w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie danej dostawy do 
umowy, za każdy dzień opóźnienia;5) 
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3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 
rodzaju odczynnika chemicznego w wysokości 5% wynagrodzenia należnego za wykonanie 
danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad;1) 

3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 
rodzaju odczynnika chemicznego w wysokości 8% wynagrodzenia należnego za wykonanie 
danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad;2) 

3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 
rodzaju odczynnika chemicznego w wysokości 3% wynagrodzenia należnego za wykonanie 
danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad;3) 

3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 
rodzaju odczynnika chemicznego w wysokości 2% wynagrodzenia należnego za wykonanie 
danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad;4) 

3) za opóźnienie w usunięciu wad jakościowych lub ilościowych dotyczących dostawy danego 
rodzaju odczynnika chemicznego w wysokości 1% wynagrodzenia należnego za wykonanie 
danej dostawy, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 
wad;5) 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

 
1) dotyczy umowy dla części 1 zamówienia  
2) dotyczy umowy dla części 2 zamówienia 
3) dotyczy umowy dla części 3 i 4 zamówienia 
4) dotyczy umowy dla części 5 zamówienia 
5) dotyczy umowy dla części 6 zamówienia 

 
Powyższe zmiany stanowią integralną część dokumentacji przetargowej w tym 

postępowaniu, są dla Wykonawców wiążące i należy je uwzględnić w składanej ofercie  
na wykonanie niniejszego zamówienia. 
 

Załącznik: Wzór umowy – po modyfikacji SIWZ. 

 

 
 

              Dyrektor  
        Centrum Zaawansowanych  
                Materiałów i Technologii CEZAMAT 
                                  /-/  
                 Mariusz Wielec 
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