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Wszyscy Wykonawcy
Poznań, dnia 05.11.2018 r.
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na przygotowanie terenu pod zagospodarowanie zielenią (działki nr 19/2 i
19/3, ark. 10, obręb 06 Żegrze).

Zarząd Zieleni Miejskiej w Poznaniu informuje, że zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w następujący sposób:
W załączniku nr 3 (wzór umowy):
a) §10 ust. 3 i 5 otrzymuje brzmienie:
3. Kary umowne potrącane będą z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1. W przypadku gdy wysokość kar umownych przekroczy wartość
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 12 ust. 1 lub na pisemny wniosek
Wykonawcy, Zamawiający potrąci kary z przysługującego wynagrodzenia Wykonawcy lub innej
wierzytelności Wykonawcy jakie posiada wobec zamawiającego, na podstawie kompensaty wzajemnych
należności i zobowiązań (potrącenie z wystawianej przez Wykonawcę faktury za prace będące przedmiotem
umowy). Wykonawca, wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia na
podstawie kompensaty wzajemnych należności i zobowiązań.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wartość kar umownych.
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b) §10 wykreśla się ust. 4 i 6 i dokonuje się odpowiedniej zmiany numeracji.
c) §11 ust. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy nienależycie lub w sposób nienależyty albo
sprzeczny z umową, lub w sposób niestaranny lub nie przestrzega warunków realizacji prac określonych w
niniejszej umowie albo narusza opisane obowiązki stron, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany
sposobu wykonania i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin, a termin ten upłynie skutecznie.
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