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Zgorzelec, dnia 04.10.2021 r. 
 
 
 

 
 

 
Zamawiający, SEC Zgorzelec Spółka z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu,  

ul. Groszowa 1, informuje iż dokonuje modyfikacji wzoru Umowy 

stanowiącego Załącznik Nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dla przetargu nieograniczonego, prowadzonego  

w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego pn.: 

„Budowa kotłowni gazowej przy ul. Groszowej w Zgorzelcu”. 

 
Zmianie ulegają następujące zapisy wzoru Umowy: 

1. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4 ust. 1 zdanie 1 nadając 

mu brzmienie: 

„1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia 

poszczególnych części Dokumentacji Projektowej w terminach 

wskazanych w HR, jednakże nie później niż w terminie wskazanym 

w § 2 ust. 1 Umowy.  

2. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 4 ust. 8 pkt 1) nadając mu 

brzmienie: 

„1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części 

Przedmiotu Umowy Zamawiającemu  i dokonania zapłaty 

wynagrodzenia”; 

3. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 5 ust. 8 nadając mu 

brzmienie: 

„8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wykonywania 
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Robót Budowlanych niezależnie od przyczyn na okres do 7 dni. 

Wstrzymanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie stanowi 

przesłanki do zwiększenia wynagrodzenia”. 

4. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 8 ust. 1 pkt 4 nadając mu 

brzmienie „4) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy”; 

5. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 ust. 4 nadając mu 

brzmienie: 

„4. W przypadku zwłoki Zamawiającego z płatnością, Wykonawcy 

należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych”; 

6. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 12 poprzez dodanie ust. 5  

w brzmieniu: 

 „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie  

od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych  

od Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia netto 

wskazanego w § 11 ust. 1. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

Zamawiający odstąpił od umowy w razie powzięcia wiadomości  

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze 

wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.” 

7. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 14 ust. 8 pkt d) nadając mu 

brzmienie: 

„d) zapłaty kary umownej o której mowa w § 12 ust. 2 pkt b)”. 

8. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 14 ust. 8 pkt a) nadając mu 

brzmienie: 

 „a) terminowego, zgodnego z warunkami gwarancji usunięcia 

wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 

wymianę rzeczy wchodzącej w zakres Przedmiotu Umowy  

na wolną od wad”. 

9. Zamawiający skreśla pkt b) z ust. 7 w § 14. 

10. Zamawiający skreśla pkt d) z ust. 7 § 14. 



11. Zamawiający dokonuje zmiany treści § 15 ust. 3 nadając mu 

brzmienie: 

 „3. W razie odstąpienia od Umowy (w zakresie części lub całości 

świadczenia umownego określonego niniejszą Umową), 

Zamawiający obowiązany jest do odbioru świadczeń wykonanych 

do dnia odstąpienia od (świadczenia umownego) Umowy i zapłaty 

należnej za nie części Wynagrodzenia oraz przejęcia  

od Wykonawcy terenu budowy”. 

12. Zamawiający skreśla ust. 4 z § 15 Umowy. 

                  
____________________                ____________________ 

                 Wojciech Makarski                        Grzegorz Bicki  
               Wiceprezes Zarządu      Prezes Zarządu       
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