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Warszawa, dnia 13 stycznia 2020 r.
Nr sprawy: ZP/5/12/12/2019

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz rezerwacji miejsc
hotelowych i noclegowych na potrzeby
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Zakup przedmiotu zamówienia jest częściowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału
naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (PZP)
oraz ust. 7 pkt 9) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:
1.

W Wzorze Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) wprowadza następujące zmiany:
1) §5 ust. 18 otrzymuje następujące brzmienie:
„18. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianych noclegów w przypadku ograniczenia ilości
wyjazdów, ale minimalna ilość wszystkich rezerwacji nie będzie mniejsza niż 50. W takim przypadku Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.”
2) §7 ust. 13 otrzymuje następujące brzmienie:
„13. W przypadku nieterminowej zapłaty faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania ustawowych odsetek za
opóźnienie.”
3) §14 otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 14
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% maksymalnego
wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, tj. w kwocie ________________________ zł (słownie:
____________________________________).
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie _________________________________.
4. Zamawiający jest upoważniony do potrącania kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
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1) wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane, tj. podpisania przez obie Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru;
2) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi
za wady - kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady (tj. kiedy upłynie termin
rękojmi w stosunku do ostatniego zlecenia).
6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy:
1) pomniejszone o wszelkie ewentualne potrącenia związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy,
2) w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego,
na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy.
7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszeń warunków Umowy, niewykonania Umowy kwota stanowiąca
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w całości lub w części przechodzi na rzecz Zamawiającego, po uprzednim
pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczeń i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia.”
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