Szczecin, dnia 23.07.2018 r.
ZZ-2380-89/18
informacja na stronę internetową
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast.
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),
zwanej dalej „uPzp” na KPP Kamień Pomorski, remont kompleksowy, ul. Żwirki i Wigury 2 – etap
2018
Na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp Zamawiający poprawia omyłki pisarskie we wzorze umowy- stanowiącym
załącznik nr 5 do siwz oraz zamieszcza kosztorysy w formacie ATH:
1) W § 13 ust.2 pkt.2 ppkt a) wzoru umowy:
jest:

„a) za zwłokę w zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego
określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego określonego w § 7 ust. 1 pkt 3
Umowy,”
zmienia się na
„a) za zwłokę w zakończeniu robót stanowiących przedmiot umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
umownego określonego w § 9 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu umownego
określonego w § 7 ust. 1 pkt 2 Umowy,”
2) W § 18 ust. 3 wzoru umowy:
jest:
„3. Nie później niż 5 dni przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy WYKONAWCA przedstawi listę
osób, którzy będą mieli wstęp na teren budowy wraz z podpisanymi dobrowolnie oświadczeniami wyrażającymi
zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dokonanie sprawdzenia w dostępnych Policji systemach i
zbiorach danych dla potrzeb realizacji prac zleconych na terenie Komisariatu Policji w Międzyzdrojach zgodnie
z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wzór w załączeniu).”
zmienia się na:
„3. Nie później niż 5 dni przed planowanym wprowadzeniem na teren budowy WYKONAWCA
przedstawi listę osób, którzy będą mieli wstęp na teren budowy wraz z podpisanymi dobrowolnie
oświadczeniami wyrażającymi zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez dokonanie
sprawdzenia w dostępnych Policji systemach i zbiorach danych dla potrzeb realizacji prac zleconych na
terenie Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (wzór w załączeniu).”
W załączeniu zmodyfikowany wzór umowy – załącznik nr 5 do siwz oraz kosztorysy w wersji edytowalnej ATH.
Termin składania i otwarcia ofert oraz termin wniesienia wadium określony w siwz pozostaje bez zmian tj.
06.08.2018r..

wyk. w 1 egz.
wyk. A.G.

