Oddział Terenowy w Szczecinie
SZC.WOP.260.19.2019.MF.3.

Szczecin, dn. 01.07.2019 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego
/wszyscy/

Modyfikacja SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Serwis
samochodów służbowy OT KOWR w Szczecinie” – postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr
SZC.WOP.260.19.2019.

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), niniejszym informuję o dokonaniu modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w zakresie niżej określonym:

I.

Zmawiający dokonuje modyfikacji pkt 3.14. SIWZ

Treść dotychczasową:
3.14.

Zamawiający zastrzega, iż uprawniony jest do zmniejszenia przedmiotu zamówienia nie więcej jednak
niż o 50 % w stosunku do całkowitej wartości umowy brutto. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w
stosunku do zakresu określonego w SIWZ dla Przetargu i w „Formularzu cenowym” nie stanowi
niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i nie będzie stanowiło podstawy do
dochodzenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.

Zastępuje się treścią:
3.14.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby pojazdów. Zamawiający zastrzega, iż
uprawniony jest do zmniejszenia przedmiotu zamówienia. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku
do zakresu określonego w SIWZ dla Przetargu i w „Formularzu cenowym” nie stanowi niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania i nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
II.

Zmawiający dokonuje modyfikacji załącznika nr 4 „Istotne postanowienia umowy” w
następującym zakresie:

1) W § 1 ust. 3
Treść dotychczasową:
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby pojazdów. Zamawiający zastrzega, iż
uprawniony jest do zmniejszenia przedmiotu zamówienia nie więcej jednak niż o 50 % w stosunku do
całkowitej wartości umowy brutto. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku do zakresu
określonego w SIWZ dla Przetargu i w „Formularzu cenowym” nie stanowi niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania i nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu..
Zastępuje się treścią:
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby pojazdów. Zamawiający zastrzega, iż
uprawniony jest do zmniejszenia przedmiotu zamówienia. Ograniczenie Przedmiotu Umowy w stosunku
do zakresu określonego w SIWZ dla Przetargu i w „Formularzu cenowym” nie stanowi niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania i nie będzie stanowiło podstawy do dochodzenia wobec
Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
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2) W § 4 ust. 12
Treść dotychczasową:
12. Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie na każdą z wykonanych usług tj. oddzielnie za
wykonane: badania techniczne, przeglądy serwisowe wraz z wymianą części zamiennych i płynów
eksploatacyjnych, serwis klimatyzacji oraz za wykonaną usługę naprawy wraz z częściami zamiennymi
i wykonaną usługę wulkanizacyjną. Faktura musi zawierać podział kwot na usługi oraz na materiały.
Zastępuje się treścią:
12. Wykonawca będzie wystawiał faktury oddzielnie na każdą z wykonanych usług tj. oddzielnie za
wykonane:
- badania techniczne,
- przeglądy serwisowe wraz z wymianą części zamiennych i płynów eksploatacyjnych, serwis
klimatyzacji
- za wykonaną usługę naprawy wraz z częściami zamiennymi
- za wykonaną usługę wulkanizacyjną.
Faktura musi zawierać podział kwot na usługi oraz na materiały.
3) W § 4 ust. 17
Treść dotychczasową:
17. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zestawienie o który mowa w ust. 16.
Zastępuje się treścią:
17. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury zestawienie o który mowa w ust. 15.
4) W § 4 ust. 19
Treść dotychczasową:
19. Faktury wystawione zostaną na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, NIP: 527-281-83-55 w celu jej zapłaty. Postawą wystawienia faktur
będą zestawienia wykonanych usług i zakupów z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu, które
zgodnie z ust. 14 należy dołączyć do faktury.
Zastępuje się treścią:
19. Faktury wystawione zostaną na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B, 71-615 Szczecin, NIP: 527-281-83-55 w celu jej zapłaty. Postawą wystawienia faktur
będą zestawienia wykonanych usług i zakupów z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu, które
zgodnie z ust. 15 należy dołączyć do faktury.
5) W § 4 ust. 21
Treść dotychczasową:
21. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne choćby
niewymagalne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności kary
umowne (kompensata umowna), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku dokonania potrącenia
umownego Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową w terminie 7 dni od dnia zapłaty, o którym
mowa w ust. 13. Przy czym potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w
żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.
Zastępuje się treścią:
21. Strony ustalają, iż Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne choćby
niewymagalne należne od Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, w tym w szczególności kary
umowne (kompensata umowna), na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku dokonania potrącenia
umownego Zamawiający prześle Wykonawcy notę księgową w terminie 7 dni od dokonania
potracenia. Przy czym potrącenie umowne, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w
żaden sposób praw Zamawiającego do potrącenia ustawowego.
Zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia oraz treści istotnych postanowień
umowy wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla
wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
Zatwierdzone
p.o. Dyrektor
Agnieszka Śpiewak
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