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       Kraków, dnia 08.02.2021r. 

Nr postępowania: 261-1/21 

            

         ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne  

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie „Kompleksowe usługi sprzątania 

– zamówienie jest podzielne na dwie części: część I i część II” 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższym zakresie: 

 
1) §14 ust. 1  Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ 

Jest: 

„Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy stwierdzony protokołem 
kontroli doraźnej lub miesięcznej, jednostkowy przypadek nienależytego wykonania Usługi  
oraz nieprzekazania raportu, o którym mowa w §13 ust. 8, w kwocie 100 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
złotych 00/100).” 

Powinno być: 

„Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej za każdy stwierdzony protokołem 
kontroli doraźnej lub miesięcznej, jednostkowy przypadek nienależytego wykonania Usługi  
oraz nieprzekazania raportu, o którym mowa w §13 ust. 8, w kwocie 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt 
złotych 00/100).” 

 

2) §14 ust. 2 pkt 4  Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ 

Jest: 

„w wysokości 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 5,  
jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie usunie wad w realizacji dodatkowej usługi 
sprzątania, wskazanych w protokole kontroli doraźnej lub miesięcznej;”. 

Powinno być: 

„w wysokości 2% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 11 ust. 3,  
jeżeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie usunie wad w realizacji dodatkowej usługi 
sprzątania, wskazanych w protokole kontroli doraźnej lub miesięcznej;”. 

 

 

 

 



 

2 
 

3) §14 ust. 6  Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ 

Jest: 

„Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
na jego rzecz kary umowne, z zastrzeżeniem ust. 9.”. 

Powinno być: 

„Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone 
na jego rzecz kary umowne, także powyżej kwoty określonej w ust. 9.”. 

 

4) §14 ust. 9  Projektowane Postanowienia Umowy - Załącznik nr 2 do SWZ 

Jest: 

„Łączna maksymalną wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający ograniczona jest 
do wartości Umowy wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy.”. 

Powinno być: 

„Łączna maksymalną wysokość kar umownych, które może dochodzić Zamawiający ograniczona jest 
do 80% wartości Umowy wskazanej w § 11 ust. 1 Umowy.”. 

 

5) Tabela nr 2 Dodatkowe usługi sprzątania (wykonywane na zlecenie) Cennika dla cz. I i cz. II 

Załącznika nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy      

Jest: 

„Dodatkowa na zlecenie sprzątanie/odświeżanie mieszkań służbowych łącznie z myciem okien”. 

Powinno być: 

„Dodatkowa na zlecenie sprzątanie/odświeżanie mieszkania służbowego łącznie z myciem okien”. 

 

Zamawiający udostępnia Wykonawcom zmieniony Załącznik nr 3 do SWZ – Formularz ofertowy. 

 

6) Rozdział 6 pkt 6.1 SWZ 

Jest: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni 

kalendarzowych, tj. do dnia 11.03.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert.”. 

Powinno być: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez 30 dni 

kalendarzowych, tj. do dnia 13.03.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest 

dzień, w którym upływa termin składania ofert.”. 
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7) Rozdział 11 pkt 11.2 SWZ 

Jest: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2021 r., do godz. 

9:00.” 

Powinno być: 

„Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 12.02.2021 r., do godz. 

9:00.” 

 

8) Rozdział 11 pkt 11.5 SWZ 

Jest: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2021 r., o godz.11:00.” 
 
Powinno być: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2021 r., o godz.11:00.” 
 

 

 

_____________________ 
Dariusz Jaworski 

Dyrektor Instytutu Książki 
 


