
 
 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW  
i USŁUG KOMUNALNYCH 
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ul. Mariańska 2 
46-100 Namysłów 

Namysłów, dnia 26.03.2020 r. 
Nr sprawy ZZP.IX/PZP/PN/D/2020.MA 
 

 
ZMIANA 1 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, 4a w powiązaniu z art. 12a ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. 
zmianami), udziela się odpowiedzi na zapytania, zmienia zapisy w ogłoszeniu o 
zamówieniu i SIWZ oraz zmienia się termin składania i otwarcia ofert do przetargu 
nieograniczonego na: Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego do 
wywozu odpadów komunalnych wraz z przeszkoleniem personelu 
Zamawiającego oraz przeglądami i serwisem w okresie gwarancyjnym 
(ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 524910-N-2019 
dnia 18.03.2020 r.; ogłoszenie o zmianie ogłoszenia ukazało się w BZP pod nr 
540054730-N-2020 dnia 26.03.2020 r.). 

 

Odpowiedzi na zapytania: 
 

1. Pytanie do pkt 8 ppkt 5 SWIZ. Wykonawca prosi o dodanie w pkt 8 ppkt 5 SIWZ  
zapisu: W przypadku przekazania dokumentów faksem lub drogą elektroniczną 
Zamawiający uzna, iż dokumenty dotarły czytelne do Wykonawcy w dniu i 
godzinie ich nadania (zgodnie z potwierdzeniem wysyłki z faksu lub poczty 
elektronicznej Zamawiającego), po otrzymaniu niezwłocznego potwierdzenia ich 
otrzymania.  
Odp. Zamawiający w pkt. 8 ppkt 5 SIWZ kropkę zastępuje przecinkiem i 
dodaje wyrazy o brzmieniu: ”po otrzymaniu niezwłocznego potwierdzenia 
ich otrzymania.” 

2. Pytanie do postanowienia 18 pkt 1 ppkt 3). Zgodnie Postanowienie 18 pkt 1 ppkt 
3) SIWZ Zamawiający przewiduje zmianę umowy w następujących przypadkach:  
Zmiana terminu realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu 
przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana 
jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli zmiana jest konieczna z 
przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym 
terminie.  
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż 
o okres trwania tych okoliczności.  
Wykonawca prosi o informację czy Zamawiający jako przyczynę losową 
uzasadniającą zmianę terminu realizacji umowy zgodne z postanowieniem 18 pkt 
1 ppkt 3) SIWZ będzie traktował:  
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- obecny stan epidemiczny bądź jakikolwiek inny stan jaki może zostać ogłoszony 
przez organy władzy w związku ze środkami podejmowanymi w związku z 
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 
- nałożenie na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji 
świadczeń;  
- zmianę lub wprowadzenie przepisów prawa, wydanie przez władze zarządzeń, 
decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na 
czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń 
w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.  
Uzasadnienie  
Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, iż sytuacja jest na tyle dynamiczna, iż na 
skutek zamknięcia granic, trudności firm transportowych w utrzymaniu łańcucha 
dostaw czy innych okoliczności nie można wykluczyć trudności w uzyskaniu 
niezbędnych materiałów do produkcji jak również nie można wykluczyć też na 
skutek choroby pracowników może wystąpić np. konieczność kwarantanny i 
wstrzymania lub ograniczenia produkcji. Producenci pojazdów ciężarowych 
ogłosili decyzję o czasowym zamknięciu fabryk tj. między innymi Scania, Man, 
Renault Truck, Volvo, Iveco, DAF.  
Wprowadzenie przez organy zakazu lub ograniczeń działalności (np. na 
podstawie ustawy o zwalczaniu epidemii, ustawy o stanie wyjątkowym) również 
może skutkować koniecznością zmiany terminu wykonania umowy. Także 
nałożenia przez organy Państwa obowiązków świadczeń np. na podstawie art. 
208 – 223 ustawy o powszechnych obowiązku obrony RP lub na podstawie 
innych aktów prawa.  
Wykonawca prosi zatem o wprowadzenie zapisu umożliwiającego zmianę terminu 
wykonania umowy przynajmniej o czas trwania ograniczeń lub przeszkód w 
prowadzeniu działalności i możliwości produkcji. Wbrew pozorom taki zapis 
pozwala zabezpieczyć interesy obu stron.  

W przypadku jeśli Zamawiający nie intepretuje stanu epidemicznego oraz 
możliwych następstw obecnej sytuacji jako okoliczności losowych 
uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy Wykonawca prosi o 
wprowadzenie w postanowieniu 18 pkt 1 SIWZ ppkt 4 -6 o treści:  
4) Zmiana terminu realizacji umowy jest możliwa także w przypadku:  

a)       wystąpienia siły wyższej;  
b)       nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji 

świadczeń;  
c)       zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze 

zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem 
wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak 
również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali 
należących do Wykonawcy.  

5) Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli 
Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności 
powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz 
wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, 
stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki.   
6) Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych 
w ppkt 4) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub przewidująca 
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opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie o zaistniałym lub 
spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i przewidywanym okresie 
trwania. W terminie trzech (3) dni roboczych od zakończenia okresu opóźnienia 
Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne lub w formie korespondencji e:mail 
powiadomienie podające faktyczny czas trwania opóźnienia oraz okres usuwania 
skutków zdarzenia.  
Odp. Zamawiający dopuszcza zaproponowane w pytaniu rozwiązania, czego 
konsekwencją jest zmiana zapisów Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. 

3. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 1. Wykonawca prosi Wykonawca prosi o zmianę 
postanowienia § 6 ust 1. Pkt 1 tak by kara umowna była naliczana. 
a) w wysokości 0,2 %  
b) za zwłokę nie zaś za opóźnienie  
c) by ustalony został limit kar za opóźnienie w dostawie pojazdów  
Uzasadnienie  
Kara umowna jest surogatem odszkodowania i stanowi jego zryczałtowaną 
postać. W związku z faktem, iż zasadą odpowiedzialności w umowach jest 
zasada winy (art. 471 kc) zastrzeganie odpowiedzialności za opóźnienie naraża 
Wykonawcę za ponoszenie odpowiedzialności nawet wówczas gdy brak 
dochowania terminu nie jest przez niego zawiniony. Wykonawca prosi zatem o 
zmianę postanowienia oraz naliczenie kary za zwłokę.  
Wysokość zastrzeżonej kary tj. 0,5 % jest bardzo duża. Wykonawca prosi o jej 
zmniejszenie.  
Jednocześnie Wykonawca prosi o wprowadzenie limitu kar. Zgodnie z najbardziej 
aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, zaprezentowanym w wyroku z dnia 
9 listopada 2018 r., w sprawie o sygnaturze V CSK 640/17, naliczanie kar 
umownych za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój z góry określony, znany 
dłużnikowi wcześniej limit, tzn. że kary umownej nie można naliczać w ten sposób 
bez końca.  
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

4. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 2). Wykonawca prosi Wykonawca prosi o zmianę 
postanowienia § 6 ust 1. pkt 2 tak by kara umowna była naliczana w wysokości 
10 %. 
Uzasadnienie  
Wysokość zastrzeżonej kary tj. 30% jest bardzo duża oraz zasadniczo 
niespotykana na rynku zamówień. Zasadnicza większość Zamawiających 
wprowadzając kary z tytułu odstąpienia określa w wysokości od 10 do 20%. 
Wykonawca prosi o zmniejszenie kary. W przypadku przychylenia się 
Zamawiającego również kara w par 6 ust. 2 winna zostać zmieniona. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

5. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 3. Wykonawca prosi o: 
a) zmniejszenie wysokości kary z 0,4% do 0,2% wynagrodzenia.  
b) o wprowadzenie limitu naliczania kary z tego tytułu  
Zgodnie z najbardziej aktualnym stanowiskiem Sądu Najwyższego, 
zaprezentowanym w wyroku z dnia 9 listopada 2018 r., w sprawie o sygnaturze V 
CSK 640/17, naliczanie kar umownych za każdy dzień zwłoki powinno mieć swój 
z góry określony, znany dłużnikowi wcześniej limit, tzn. że kary umownej nie 
można naliczać w ten sposób bez końca. 
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Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

6. Pytanie do § 6 ust. 1 pkt 8. Wykonawca prosi o usunięcie tego zapisu. Zapis nie 
jest jasny i precyzyjny, nie określono w nim jakie konkretnie  naruszenie i jakich 
obowiązków ma wiązać się z nałożeniem aż 30% kary umownej. Takie niejasne i 
nieprecyzyjne zapisy nakładają na Wykonawców niewspółmierne ryzyko oraz 
mogą być uznane za niewiążące skoro nie wiadomo za co tak na naprawdę ma 
być nałożona kara. Kara umowna jako surogat odszkodowania winna być 
zastrzegana za zdefiniowane i określone naruszenia umowy.  
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

7. Pytanie do § 7 ust. 3 i ust. 6 oraz § 7 ust 10 ppkt. 8. Wykonawca prosi o zgodę 
Zamawiającego by zawiadomienia o wadzie były przekazywane w formie 
pisemnej lub korespondencji e:mail - nie zaś faxu.  
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

8. Pytanie do § 7 ust. 10 pkt 1) 
Wykonawca prosi o zmianę czasu reakcji serwisowej na 24 godziny w dni 
robocze.  
Określenie czasu reakcji na 24h bez rozróżnienia na dni robocze oraz święta i dni 
ustawowo wolne od pracy nie uwzględnia ograniczeń i zakazów ruchu pojazdów 
ciężarowych wynikających rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 31 lipca 
2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów 
pojazdów na drogach (Dz. U. nr 147, poz. 1040 ze zm.). Jeśli termin 24 godzin 
przypada na dzień, w którym, zgodnie z rozporządzaniem obowiązują zakazy lub 
ograniczenia poruszania się, Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych w 
przypadku gdy będzie to konieczne nie zapewnić transportu pojazdu z awarią w 
celu naprawy. Jednocześnie termin 24h nie uwzględnia regulacji przepisów prawa 
pracy.  
Z uwagi na powyższe Wykonawca prosi o zmianę czasu reakcję na 24 godzin w 
dni robocze. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

9. Pytanie do § 9 ust. 2. Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż zmiana umowy będzie 
możliwa także w przypadkach określonych w pkt. 18 SIWZ.  
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

10. Pytanie do § 10 ust.1 pkt 4. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy zapis § 10 ust. 1 
pkt 4 o treści gdy opóźnienie Dostawcy w zakresie zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy przekracza 14 dni; odstąpienie od umowy w tym wypadku 
może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 14-dniowy termin 
opóźnienia” – w związku z postanowieniem § 10 ust. 3 należy intepretować w ten 
sposób, iż opóźnienie oznacza jedynie brak terminowego wykonania umowy na 
skutek okoliczności zawinionych przez wykonawcę i bez uwzględniania 
okoliczności, które nie niezależne od Wykonawcy.  
Uzasadnienie  
W § 10 ust. 3 Zamawiający wskazuje na odstąpienie gdy zachodzi wina 
Wykonawcy. Opóźnienie może zaś oznaczać zarówno okoliczności zawinione jak 
o te niezależne od Wykonawcy. W § 10 ust. 3 określono, iż odstąpienie nastąpi z 
winy Wykonawcy, zatem określenie opóźnienie nie jest spójne z winą Wykonawcy 



 5 

jako podstawą odstąpienia. Tym samym Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy 
zawarte w § 10 ust. 1 pkt 4 słowo opóźnienie w związku z zapisem § 10 ust. 3 
należy intepretować jako zwłokę. 
Jeśli słowa „opóźnienie” zawartego w § 10 ust. 1 pkt 4 w związku z § 10 ust. 3 nie 
można wykładać jako zwłoki Wykonawca prosi o zmianę zapisu § 10 ust.1 pkt 4 
poprzez nadanie mu treści gdy zwłoka Dostawcy w zakresie zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy przekracza 14 dni; odstąpienie od umowy w tym 
wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty, w której upłynął 14-dniowy 
termin zwłoki. 
Odp. Zamawiający zmienia zapis w projekcie umowy, w załączeniu nowa 
SIWZ o nazwie: „07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1”. 

11. Wykonawca prosi o usunięcia zapisu § 7 ust. 5 wzoru umowy. Dokonywanie 
jednostronnych ustaleń które jednocześnie mają być wiążące jest bardzo 
niekorzystne.  
Odp. Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego w pytaniu rozwiązania. 

12. W treści SIWZ pkt 7, ppkt 7.1 Zmawiający wskazuje, iż wymaga wypełnionego i 
podpisanego formularza cenowego według załącznika nr 1.2 do SIWZ. 
Zamawiający nie udostępnił takiego wzoru dokumentu na stronie internetowej 
http://ekowod.eu/?page_id=60.  
Odp. W załączeniu formularz cenowy o nazwie: „04 Załącznik nr 1.2 
Formularz cenowy - po Zmianie_1”. 

13. Jednocześnie wskazuję, iż różne nazewnictwo stosowane jest w przypadku 
oświadczenia składanego przez Wykonawcę (w treści SIWZ napotykamy nazwę 
„Załącznik Nr 1.1 do SIWZ”, natomiast sam załącznik nosi tytuł „Załącznik Nr 1 do 
formularza oferty”). Analogicznie w charakterystyce przedmiotu zamówienia - 
spotykamy się z nazwą „Załącznik Nr 1.3 do SIWZ”- zapis w SIWZ podczas gdy 
tytuł dostępnego wzorca brzmi „Załącznik Nr 3 do formularza oferty”).  
Domniemam, że udostępnione wzorce dokumentów przez Zamawiającego są 
tożsame, ale zwracam się z prośbą o ujednolicenie stosowanego nazewnictwa 
celem uniknięcia popełnienia omyłek bądź dopuszczenie używania przez 
Wykonawców obu form. 
Odp. Zastosowane nazewnictwo jest poprawne. W celu uniknięcia pomyłek, 
w pkt. 21 Formularza oferty o nazwie: „02 Załącznik nr 1 Formularz oferty”, 
podano załączniki jakie należy dołączyć do oferty. 

14. W związku z prowadzonym postepowaniem zwracamy się z prośbą o 
przedłużenie terminu składnia ofert do 02.04.2020 r. Z uwagi na dynamiczną 
sytuację związaną z rozprzestrzeniania się epidemii COVID 19 możemy nie 
zdążyć  z przygotowaniem i dostarczeniem oferty do siedziby Zamawiającego do 
dn. 27.03.2020. 
Odp. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.  
 
 
 

II. W Ogłoszeniu o zamówieniu zmienia się termin składania 
i otwarcia ofert i zapisy, o których mowa poniżej: 

 
1. W Ogłoszeniu w pkt. IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu: 
- wyrazy: „Data: 2020-03-27, godzina: 13:00” 
- zastępuje się wyrazami: „Data: 2020-04-03, godzina: 13:00” 
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2. W Ogłoszeniu w pkt. IV.5) Zmiana umowy: 
- wyrazy: „Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków 
zmian: 

W następujących przypadkach: 
1. Zmiana terminu realizacji umowy: 

1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury 
wyboru najkorzystniejszej oferty, 

2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających 

realizację zamówienia w zakładanym terminie. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych 
termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie 
dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

2. Zmiany warunków płatności: 
1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do 

umowy, 
2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej 
okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o 
dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub 
umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła 
finansowania zamówienia, 

3) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań 
zaproponowanych przez Wykonawcę. 

3. Pozostałe zmiany: 
1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 

proporcjonalnie do wartości, 
2) zmiana dostarczanego samochodu na lepszy (o lepszych parametrach 

technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości 
podwyższenia wynagrodzenia, 

3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub 
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej 
zmianie podatku), 

4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 
SIWZ i ofertą, 

5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy 
organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 

6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w umowie, 

7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ 
na jej realizację.” 
 

- zastępuje się wyrazami: „Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz 
określenie warunków zmian: 
W następujących przypadkach: 

1. Zmiana terminu realizacji umowy: 
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury 

wyboru najkorzystniejszej oferty, 
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 
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3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających 
realizację zamówienia w zakładanym terminie, 

4) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu wystąpienia siły wyższej,  
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez 

organy państwa obowiązku realizacji świadczeń, 
6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia 

przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych 
aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub 
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w 
części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia 
zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy.  

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak 
niż o okres trwania tych okoliczności. 
Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli 
Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności 
powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia 
władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, 
kwarantanny, stany klęski żywiołowe, stan wyjątkowe, zamieszki. 
Jeżeli jakiekolwiek opóźnienie spowodowane na skutek przyczyn określonych w 
ppkt 4) – 6) wystąpi lub będzie przewidywane, Strona opóźniona lub 
przewidująca opóźnienie powiadomi bezzwłocznie Stronę drugą na piśmie 
o zaistniałym lub spodziewanym opóźnieniu oraz o jego przyczynach i 
przewidywanym okresie trwania. W terminie trzech (3) dni roboczych 
od zakończenia okresu opóźnienia Wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne 
lub w formie korespondencji e:mail powiadomienie podające faktyczny czas 
trwania opóźnienia oraz okres usuwania skutków zdarzenia. 
2. Zmiany warunków płatności: 

1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do 
umowy, 

2) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej 
okoliczności lub inne zmiany będące następstwem zmian umowy o 
dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub 
umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła 
finansowania zamówienia, 

3) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań 
zaproponowanych przez Wykonawcę. 

3. Pozostałe zmiany: 
1) rezygnacja z części dostawy z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia 

proporcjonalnie do wartości, 
2) zmiana dostarczanego samochodu na lepszy (o lepszych parametrach 

technicznych niż podane w ofercie przetargowej), bez możliwości 
podwyższenia wynagrodzenia, 

3) zmiana ustawowej stawki podatku VAT (w takim przypadku obniżenie lub 
podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej 
zmianie podatku), 

4) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze 
SIWZ i ofertą, 
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5) zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy 
organizacyjno-prawnej, numerów kont bankowych oraz innych danych 
identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 

6) zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i 
rachunkowych w umowie, 

7) aktualizowania wszelkich danych zawartych w umowie mających wpływ 
na jej realizację.” 

 
 

III. W SIWZ zmienia się zmienia się termin składania  
i otwarcia ofert i zapisy, o których mowa poniżej: 

 
1. W SIWZ zmienia się zapisy w pkt. 8 ppkt 5, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: 

„01 SIWZ - po zmianie_1”. 
2. W SIWZ w pkt. 12.1. Składanie ofert: 

- wyrazy: „3. Termin składania ofert upływa dnia 27.03.2020 r. o godz. 13:00.” 
- zastępuje się wyrazami: „3. Termin składania ofert upływa dnia 03.04.2020 r.  
o godz. 13:00.”. 

3. W SIWZ w pkt. 12.3. Otwarcie ofert: 
- wyrazy: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27.03.2020 r. o godz. 13:30 w 
siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług Komunalnych 
"EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w budynku 
administracji, w pokoju nr 1.” 
- zastępuje się wyrazami: „1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2020 r. o 
godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego – w Zakładzie Wodociągów i Usług 
Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o., ul. Mariańska 2, 46-100 Namysłów, w 
budynku administracji, w pokoju nr 1.” 

4. W SIWZ zmienia się zapisy w pkt. 18, w załączeniu nowa SIWZ o nazwie: „01 
SIWZ - po zmianie_1”. 

 

 
 
 

Załączniki: 
1. 01 SIWZ - po zmianie_1. 
2. 04 Załącznik nr 1.2 Formularz cenowy - po Zmianie_1 
3. 07 Załącznik nr 3 Projekt umowy - po Zmianie_1. 
 
 
 

Prezes Zarządu 

Artur Masiowski 

 
 


