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Informacja o modyfikacji treści  

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr NM/ZP.10/15/11/12. na: „Ochronę fizyczną  

i elektroniczną obiektów, osób i mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  
ze zm.), informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.: 
 

1. Zamawiający dodaje w SIWZ do rozdz. XVI. „Informacje o formalnościach jakie powinny 
zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego” pkt. 4 następującej treści: 
 

Rozdz. XVI. pkt. 4 SIWZ: 
„W przypadku udziału podwykonawcy w realizacji części zamówienia, Zamawiający przed 
podpisaniem umowy zaŜąda od Wykonawcy: 
- przedłoŜenia do akceptacji Zamawiającego umowy regulującej współpracę Wykonawcy  

z Podwykonawcą, 
- oświadczenia Wykonawcy o udziale podwykonawcy w realizacji części przedmiotu umowy 

stanowiącego załącznik nr 5 do umowy, które powinno w swej treści uwzględniać nazwę 
i adres podwykonawcy oraz zakres powierzonych mu zadań”. 

 

2. Zamawiający dodaje do projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ, załącznik nr 5  
o następującym brzmieniu: 
Załącznik nr 5: Oświadczenie Wykonawcy o udziale podwykonawcy w realizacji części 
przedmiotu umowy. 
 

3. Zamawiający zmienia w treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ,  
§ 13 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 
 

§ 13 ust. 2 
„Zgodnie z art. 144 uPzp Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany postanowień umowy  
w stosunku do treści oferty gdy: 
a) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających 

wpływ na realizację zamówienia; 
b) nastąpi zmiana stawki podatku VAT; 
c) nastąpi zmiana podwykonawcy – Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie zmiany 

podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca winien wystąpić pisemnie do 
Zamawiającego, podając m.in.: przyczynę zmiany podwykonawcy, wskazanie nowego 
podwykonawcy spełniającego wymagania określone w SIWZ oraz załączenia w tym celu 
stosownych dokumentów podwykonawcy. 
Zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy skutkować będzie zmianą oświadczenia 
Wykonawcy stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej umowy; 

d) nastąpi zmiana danych teleadresowych lub osób reprezentujących strony, 
e) zaistnieją zdarzenia o charakterze siły wyŜszej niezaleŜnie od stron umowy, które 

uniemoŜliwiłyby terminowe wykonanie zamówienia. Strony zobowiązują się do ustalenia 
odpowiednio zmienionego terminu umowy. Za siłę wyŜszą uwaŜa się zdarzenie 
zewnętrzne, którego skutków nie da się przewidzieć, w szczególności siłą wyŜszą będzie 
działanie sił przyrody, jak huragan, powódź, zamieć lub zgon Wykonawcy.” 

 
 
        PREZES ZARZĄDU 

  inŜ. Edward Ziemski 


