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Poznań, dnia 7 kwietnia 2020 r. 

 

 ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska,  

KRS: 0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i  

konserwacj i  systemów klimatyzacj i  w obiektach Wielkopolskiego Centrum 

Wspierania Inwestycj i  Sp.  z  o.o.”  

Numer niniejszego postępowania,  jaki  został nadany przez Zamawiającego: 

ZP/WCWI/2020/06 

na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób 

następujący: 

1. W Części II SIWZ Wzór umowy: 

a) w §2 ust. 1 zmienia się pkt. 3), który otrzymuje brzmienie: 

„3) wykonania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów zainstalowanych w budynkach, 

których terminy i zakres określono w SIWZ oraz w OPZ,” 

b) w §2 ust. 1 zmienia się pkt. 4), który otrzymuje brzmienie: 

„4) podjęcia działań serwisowych (w przypadku awarii) w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia 

przez upoważniony personel Zamawiającego w formie pisemnego zawiadomienia (e-mailem) 

lub w formie zawiadomienia telefonicznego (z późniejszym obligatoryjnym zawiadomieniem 

pisemnym – e-mailem), czas reakcji na podjęcie działań serwisowych nie dotyczy sobót oraz 

również dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach 

wolnych od pracy,” 

c) w §2 ust. 1 zmienia się pkt. 5), który otrzymuje brzmienie: 

„5) usunięcia awarii w najkrótszym możliwym czasie, jednak nieprzekraczającym 48 godzin 

po otrzymaniu zgłoszenia, poprzez naprawę lub wymianę wszystkich części, które uległy 

uszkodzeniu; w indywidualnych wypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą obu Stron 

Umowy (w szczególności dotyczy to sprzętu innych producentów, np. bufory taryfikacyjne, 

programy, systemy poczty głosowej itp.). Koszt wymiany części lub podzespołu zostanie ustalony 

w oparciu o kalkulację kosztów usunięcia awarii przygotowaną przez Wykonawcę w odrębnej 

ofercie zgodnie z §2 ust. 3 poniżej,” 

d) w §2 ust. 1 zmienia się pkt. 6), który otrzymuje brzmienie: 
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„6) w przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca zapewnia 24 godzinny czas reakcji i 

usunięcie awarii w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie przekraczającym 48 godzin po 

otrzymaniu zgłoszenia. Czas reakcji na usunięcie awarii nie dotyczy sobót oraz dni ustawowo 

wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,” 

e) w §2 ust. 2 zmienia się pkt. 2), który otrzymuje brzmienie: 

„2) usuwanie usterek, diagnozowanie w przypadku awarii,” 

f) w §2 zmienia się ust. 3 który otrzymuje brzmienie: 

„3. Zamawiający zgłasza wszystkie usterki w pracy systemów Wykonawcy. Wykonawca 

w ramach swojej umowy oceni nieprawidłowość pracy systemu/urządzenia i wskaże jednostkę 

odpowiedzialną za usterkę. W przypadku napraw poza zakresem umownym, Wykonawca złoży 

ofertę na naprawę, według bieżącego cennika usług świadczonych przez Wykonawcę, 

z uwzględnieniem rabatów określonych powyżej w Umowie i po akceptacji oferty przez 

Zamawiającego wykona na podstawie odrębnego zlecenia. 

g) w §2 zmienia się ust. 4 który otrzymuje brzmienie: 

„4. Upoważnionymi do zgłaszania usterek oraz zlecania zmian programowych określonych 

w ust. 1 pkt 3–5 powyżej są: 

1) Joanna Maciaszczyk, tel. (61) 668 69 91, e-mail: joanna.maciaszczyk@wcwi.nazwa.pl, 

2) Łukasz Matuszak, tel. +48 530 019 176; e-mail: lukasz.matuszak@wcwi.com.pl. 

Zmiana wskazanych wyżej osób nie stanowi zmiany Umowy i następuje poprzez przekazanie na 

piśmie lub e-mailowo Wykonawcy danych innych osób. 

h) w §2 po ust. 10 dodaje się ust. 11-12 w brzmieniu: 

„11. Wykonawca oświadcza, że posiada autoryzację producentów zastosowanych w obiektach 

urządzeń, systemów i instalacji uprawniającą do wykonywania konserwacji i serwisów, na 

dowód czego okazuje kopie dokumentów potwierdzających niniejszą okoliczność, które 

stanowią załącznik nr 3 do Umowy.  

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzację producentów 

zastosowanych w obiektach urządzeń, systemów i instalacji uprawniającą do wykonywania 

konserwacji i serwisów. W przypadku uchybienia terminowi określonemu w zdaniu 

poprzedzającym Wykonawca uiści na żądanie Zamawiającego karę umowną w wysokości 200,00 

(słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu ww. obowiązku.” 

i) w §6 zmienia się ust. 1 który otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiający zobowiązany jest do terminowego zapewnienia Wykonawcy wszystkich 

informacji oraz dokumentów niezbędnych do wykonywania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy.” 

j) w §8 zmienia się ust. 4 który otrzymuje brzmienie: 

„4. Wynagrodzenie nie będzie zmieniane w toku realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie 

podlegało waloryzacji oraz obejmuje pełne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem §16 Umowy.” 

k) w §8 zmienia się ust. 5 który otrzymuje brzmienie: 
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„5. Płatność realizowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.” 

l) w §9 zmienia się ust. 3 który otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę innych obowiązków, wskazanych w 

niniejszej umowie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

200,00 (słownie: dwieście złotych) za każdy taki przypadek z osobna.” 

m) w §9 zmienia się ust. 4 który otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie zwłoki w usunięciu zgłoszonej wady w wyznaczonym lub ustalonym terminie lub w 

razie zawinionego nienależytego usunięcia zgłoszonej wady Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto wskazanego w § 8 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki. 

n) w §9 zmienia się ust. 5 który otrzymuje brzmienie: 

„5. Zapłata przez Wykonawcę zastrzeżonych na rzecz WCWI kar umownych nie wyłącza 

uprawnienia WCWI do dochodzenia od Wykonawcy na zasadach ogólnych odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, z tym jednak zastrzeżeniem, że całkowita, łączna 

odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z niniejszą 

Umową, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie 

ograniczona do kwoty netto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Żadna ze Stron nie odpowiada 

wobec drugiej Strony z tytułu utraconych korzyści.” 

o) w §9 zmienia się ust. 6 który otrzymuje brzmienie: 

„6. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia wymagalnych kar umownych z Wynagrodzenia, 

na co Wykonawca wyraża zgodę.” 

p) w §9 zmienia się ust. 7 który otrzymuje brzmienie: 

„7. W razie wypowiedzenia Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w 

okolicznościach wskazanych w Umowie Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% określonego w Umowie Wynagrodzenia netto. 

q) w §9 skreśla się ust. 8. 

r) w §9 zmienia się ust. 9 który otrzymuje brzmienie: 

„9. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wymagalną karę umowną w terminie wskazanym w 

stosownym pisemnym wezwaniu do zapłaty nie krótszym niż 3 (słownie: trzy) a niż nie dłuższym 

niż 14 (słownie: czternaście) dni od daty doręczenia Wykonawcy tego wezwania z żądaniem 

zapłacenia kary, a w razie opóźnienia w zapłacie wymagalnej kary umownej Zamawiający może 

potrącić należną mu karę z dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem 

Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża zgodę.” 

s) w §9 zmienia się ust. 10 który otrzymuje brzmienie: 

„10. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułu kar umownych 

określonych w umowie wynosi 10% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 1 

Umowy. 
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t) w §11 zmienia się ust. 1 który otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu należytą jakość i staranność wykonania usług 

świadczonych zgodnie z postanowieniami Umowy i udziela Zamawiającemu 12-miesięcznej 

gwarancji jakości i rękojmi za wady na wszystkie wykonane w okresie obowiązywania Umowy 

przez Wykonawcę usługi i prace. W razie wątpliwości poczytuje się, iż Umowa stanowi dokument 

gwarancyjny.” 

u) w §14 ust. 1 po pkt. 1) dodaje się pkt. 2) w brzmieniu: 

„2) utraty autoryzacji producentów zastosowanych w obiektach urządzeń, systemów i instalacji 

uprawniającej do wykonywania konserwacji i serwisów.” 

v) w §15 ust. 3 pkt. 1) zmienia się lit. b) który otrzymuje brzmienie: 

„b) Łukasz Matuszak, tel. +48 530 019 176; e-mail: lukasz.matuszak@wcwi.com.pl.” 

w) w §16 ust. 1 zmienia się pkt 1) który otrzymuje brzmienie: 

„1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie umowne 

ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu 

Umowy po uprzednim ustaleniu zakresu takiej zmiany z Wykonawcą,” 

x) w §16 ust. 1 zmienia się pkt 2) który otrzymuje brzmienie: 

„2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Zamówienia w razie rezygnacji Zamawiającego z 

realizacji części Zamówienia (np. sprzedaży obiektu, w którym świadczone są usługi objęte 

Zamówieniem). Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do 

wartości niewykonanej części Zamówienia po uprzednim ustaleniu zakresu takiej zmiany z 

Wykonawcą,” 

y) w §16 ust. 1 zmienia się pkt 3) który otrzymuje brzmienie: 

„3) zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w następstwie zmiany 

przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),” 

z) w §16 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. dopuszczalna jest zmiana terminu, zakresu, sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz 

wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku siły 

wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie 

zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: 

− charakterze od nich niezależnym, 

− którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

− którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

− której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

stany epidemiczne lub epidemie (w tym w szczególności epidemię wirusa SARS-CoV-2 

powodującego chorobę Covid-19). W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 

zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. 
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W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 

 

2. W Dziale XXXII SIWZ Postanowienia Zamawiającego, które regulują zmianę umowy: 

a) w ust. 1 zmienia się pkt. 1, który otrzymuje brzmienie: 

„1) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie umowne 

ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu 

Umowy po uprzednim ustaleniu zakresu takiej zmiany z Wykonawcą,” 

b) w ust. 1 zmienia się pkt. 2) który otrzymuje brzmienie: 

„2) ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Zamówienia w razie rezygnacji Zamawiającego z 

realizacji części Zamówienia (np. sprzedaży obiektu, w którym świadczone są usługi objęte 

Zamówieniem). Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do 

wartości niewykonanej części Zamówienia po uprzednim ustaleniu zakresu takiej zmiany z 

Wykonawcą,” 

c) w ust. 1 zmienia się pkt. 3) który otrzymuje brzmienie: 

 „3) zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy, w następstwie zmiany 

przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),” 

d) w ust. 1 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. dopuszczalna jest zmiana terminu, zakresu, sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy oraz 

wynagrodzenia Wykonawcy wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany w przypadku siły 

wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy jako zdarzenie 

zewnętrzne wobec łączącego Zamawiającego i wykonawcę stosunku prawnego: 

− charakterze od nich niezależnym, 

− którego nie mogli przewidzieć przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, 

− którego nie można uniknąć, ani któremu nie mogli zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, 

− której nie można przypisać Zamawiającemu lub wykonawcy. 

Za siłę wyższą uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, 

zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków 

atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 

stany epidemiczne lub epidemie (w tym w szczególności epidemię wirusa SARS-CoV-2 

powodującego chorobę Covid-19). W takim przypadku termin wykonania przedmiotu 

zamówienia może zostać przesunięty o czas trwania siły wyższej oraz czas trwania jej następstw. 

W takim przypadku Zamawiający i wykonawca mogą również określić zmieniony sposób 

osiągnięcia rezultatu będącego przedmiotem danego świadczenia wchodzącego w zakres 

przedmiotu zamówienia celem dostosowania go do skutków wystąpienia siły wyższej. 

 

3. Zamawiający zamieszcza na stronie www tekst jednolity Części II SIWZ Wzór umowy jako 

odrębny załącznik w formacie .pdf pn. Wzór umowy ver. 07042020 (tekst jednolity). 

4. Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. 

Niniejsze zmiany są wiążące dla Wykonawców, w związku z czym muszą być uwzględnione w 

treści składanej oferty. 
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