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Dot. przetargu nieograniczonego pn: 

 
"Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

w Karczowie, Gmina Dąbrowa" II POSTĘPOWANIE 
 

 
 Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych., Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zmianie ulega: 

 treść SIWZ – Rozdział 16 pkt. 2 – dodaje się zapis: 
„Zabezpieczenie w wysokości 10 % wartości umowy Zamawiający uzasadnia faktem, 
iż przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków unijnych w ramach projektu 
„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina 
Dąbrowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/19-00 - na wysokość zabezpieczenia 
wpływa wysoka wartość dofinansowania oraz określony czas realizacji projektu”. 

 
 treść SIWZ – na dole strony tytułowej dodaje się zapis: 

„Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, 
gmina Dąbrowa” - umowa nr RPOP.05.02.00-16-0002/19-00”. 
 

 treść Istotnych postanowień umowy (wzór) – do § 16 zostają dodane: ust. 10 i 11 w 
brzmieniu: 

„10. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który 
obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej 
zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o 
której mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), zwana dalej: „ustawą o COVID – 19”, z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może 
dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile 
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

11. Do niniejszej umowy mają także zastosowanie pozostałe postanowienia w/w ustawy.” 
 
 Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
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