
 

 
 
 

                                      Milanówek, dnia 05.02.2014. 
 

Nr sprawy: TOM.271.1.4.2014 

                                                                              
Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/4/INF/14 na ”Dostawa symetrycznego łącza 

internetowego dla Gminy Milanówek” 

 
Zamawiający Gmina Milanówek na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych informuje o dokonanej zmianie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
dotyczącej ww. zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

 
 
 Zamawiający dokonał zmiany w treści załącznika nr 6 do SIWZ „Wzór umowy”. 
 
Doprecyzowano zapis § 11 „Opóźnienia wykonawcy, kary umowne” poprzez zmianę treści: 
 
 ust. 1, który otrzymał brzmienie: 
 
W przypadku gdy na jakimkolwiek etapie realizacji przedmiotu umowy  Wykonawca opóźnia się 
z wykonaniem swoich zobowiązań przez okres co najmniej 5 dni roboczych Zamawiający jest 
uprawniony do pisemnego wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania umowy  
w terminie nie krótszym niż  3 dni robocze, licząc od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli mimo 
doręczenia wezwania i upływu zakreślonego terminu Wykonawca nadal nie wykonuje 
prawidłowo bądź opóźnia się z wykonaniem umowy Zamawiającemu przysługuje prawo  
do odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć  
w terminie 60 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin 
zakreślony w wezwaniu do prawidłowego wykonania umowy. 

 
ust. 2, który otrzymał brzmienie: 
 
Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami prawidłowego 
wykonania, określonymi w SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej, Zamawiający będzie uprawniony 
do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym. W skutek powyższego 
Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną obejmującą wynagrodzenie różnicy wartości 
wynagrodzenia uzgodnionego w niniejszej umowie a wartością uzgodnioną z kolejnym 
Wykonawcą za realizację pozostałego zakresu zamówienia 

 
ust. 4, który otrzymał brzmienie: 

 
Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku dwukrotnego naliczenia Wykonawcy kar 
umownych z jakiegokolwiek tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może 
złożyć w terminie 21 dni licząc od dnia doręczenia informacji Wykonawcy o nałożeniu drugiej 
kary umownej, nie później jednak niż do dnia 31.03.2018roku.  

 
Pozostałe zapisy wskazane we „Wzorze umowy” załącznik nr 6 SIWZ pozostają bez zmian.  
Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 
       Z poważaniem 

  Burmistrz Miasta Milanówka  

                                                                                                          -/-                                       
                                                                                                                                  Jerzy Wysocki 


