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Dotyczy: na sukcesywna dostawę odczvnnikow chemicznvch wraz z transportem d|a Politechniki
Gdanskiej, Wydziału Fizvki Technicznej i Matematyki Stosowanej na potrzeby projektu ..lnzynieria
Materiałowa . przyszłośc qospodarki'' ZP 104/019/D/12.

Zmiana treści slwz

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowie Publicznych (Dz'U. z 2010 r. Nr 1.t3, poz'759) dokonuje zmiany treŚci Specyfikacji
I stotnych Waru n kow Zamowien ia.

Zostaje zmieniona treŚĆ wewzorze umowy -załącznik nr 5 do SIWZ, w $ 5 KARY UMoWNE:

Przed zmianą:

1. Strony ustalają następujące kary umowne:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

1. Za opoŻnienie w realizowaniu przedmiotu umowy w wysokoŚci 0,1o/o ceny brutto okreŚ|onej w
umowie, za kaŻdy dzie opÓŹnienia, począwszy od pienruszego dnia po upływie terminu rea|izacji
przedmiotu umowy do dnia rea|izacji włącznie.
Jeze|i opÓŹnienie będzie tnuało dłuzej niŻ 14 dni, począWszy od 1Stego dnia opoznienia kara
umowna wynosic będzie 0,4o/o wartości brutto nie dostarczonych materiałow za kaŻdy dzie
opoŹnienia.
Jezeli opoznienie będzie trwało dłuzej niz 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpic od umowy W
trybie natychmiastowym z przyczyn |eŻących po stronie Wykonawcy i Żądac kary umownej, o
ktorej mowa w ustępie 3 ponizej.
Kara umowna zostanie potrącona przez Zamawia1ącego z na|eŻnoŚci do zapłaty wynikającej z
faktury Wykonawcy.

2. Za opoznienie w wymianie towaru wadliwego na nowy, wo|ny od wad w wysokości 0,1o/o Cen!
brutto okreŚ|onej w umowie zakaŻdy dzie opÓŹnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie
terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie.

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn za}eŻnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiaiący zapłaci Wykonawcy

1. Karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za|eŻnych od Zamawiającego - z wyłączeniem
oko|icznoŚci okreŚ|onych w art' 145 ust'1 ustawy Prawo zamÓwie pub|icznych - W wysokoŚci
'1 0% wynagrodzenia umownego brutto.

2. W pzypadku powstania szkody przewyisza1ącej wysokośc kar umownych, strony zastrzega1ą
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogolnych Kodeksu
Cywilnego zzastrzezeniem art. 145 ust.'1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

3, Zamawia1ący zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opÓznienia w zapłacie naleznoŚci, liczone
od dnia następnego po upływie terminu płatnoŚci do dnia zapłaty faktury włącznie.

Po zmianie:

1' Strony ustalają następujące kary umowne:
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Wykonawca zapłaci Zamawiającem u

1. Za opÓinienie w realizowaniu przedmiotu umowy W WysokoŚci 0,1o/o ceny brutto okreŚ|onej w
umowie, za kaŻdy dzie opÓŹnienia, począwszy od pieruszego dnia po upływie terminu rea|izacji
danego zamÓwienia do dnia realizacji włącznie.
Jeze|i opÓŹnienie będzie trwało dłuzej niŻ 14 dni, począWszy od 15-tego dnia opoŹnienia kara
umowna wynosiĆ będzie 0,4o/o wartoŚci brutto nie dostarczonych materiałÓw za kaŻdy dzie
opoŹnienia.
Jeżeli opÓŹnienie będzie tnrało dłuzej niz 30 dni, Zamawiający ma prawo odstąpiĆ od umowy W
trybie natychmiastowym z przyczyn Iezących po stronie Wykonawcy i fądaĆ kary umownej, o
ktorej mowa w ustępie 3 ponizej'
Kara umowna zostanie potrącona przez Zamaw)ającego z na|eŻnoŚci do zapłaty wynikającej z
faktury Wykonawcy.

2. Za opÓŹnienie w wymianie towaru wad|iwego na nowy, wolny od wad w wysokoŚci 0,1o/o cen!
brutto okreŚ|onej w umowie za kaŻdy dzien opÓŹnienia, począwszy od pierwszego dnia po upływie
terminu wymiany towaru do dnia wymiany włącznie.

3. Za odstąpienie od umowy z przYczyn za|eŻnych od Wykonawcy w wysokoŚci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zapłaci Wykonawcv

Karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn za|eŻnych od Zamawiającego - z
wyłączeniem okolicznoŚci okreŚlonych w art' 145 ust.1 ustawy Prawo zamÓwie publicznych - w
wysokoŚ ci 1 0o/o wy n a g rod zenia u m own eg o brutto.

W pzypadku powstania szkody przewyŻszającej wysokoŚĆ kar umownych, strony zastrzegają sobie
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogÓlnych Kodeksu Cywi|nego z
zastrzeŻeniem art, 145 ust.1 ustawy Prawo ZamÓwie Publicznych.
ZamawiĄący zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opÓŹnienia w zapłacie naleznoŚci, |iczone od
dnia następnego po upływie terminu płatnoŚci do dnia zapłaty faktury włącznie.
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