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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

 

DZp.DGt.532.4.P.2015 Rybnik, 19.10.2015 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na 

budowę wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku - ETAP I - odcinek do węzła w26 - powtórka 

(DZp.DGt.532.4.P.2015) 

 

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 2 Z DNIA 19.10.2015 r. 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wprowadza do SIWZ następujące zmiany: 

- w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SWIZ), w § 7, ust. 2 z: 

„2. W razie zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Strony o charakterze siły wyższej (m.in. 

niekorzystne warunki atmosferyczne), które spowodują, że wykonanie przedmiotu umowy nie będzie 

możliwe w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie, 

o których mowa w § 11 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem, że o zajściu takich okoliczności 

Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie, a Zamawiający wyrazi zgodę na 

przedłużenie terminu umowy.” 
 

na: 
 

„2. W razie zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Strony o charakterze siły wyższej (m.in. 

niekorzystne warunki atmosferyczne), które spowodują, że wykonanie przedmiotu umowy nie będzie 

możliwe w terminie określonym w ust. 1, Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za opóźnienie, 

o których mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem, że o zajściu takich okoliczności 

Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego na piśmie, a Zamawiający wyrazi zgodę na 

przedłużenie terminu umowy.”; 
 

- w Projekcie umowy (Załączniku nr 10 do SWIZ), w § 10, ust. 1 pkt 13 z: 

„13) 30% wartości brutto niniejszej umowy za naruszenie zakazu określonego w § 8 pkt 3” 
 

na: 
 

„13) 30% wartości brutto niniejszej umowy za naruszenie zakazu określonego w § 8 pkt 2”. 
 

Zamawiający dołącza do niniejszego pisma Projekt umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) po 

zmianie z dnia 19.10.2015 r. 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako 

integralną część SIWZ. 

 

 

 Z poważaniem 

 

 


