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Dział Zamówień Publicznych 

Nr sprawy AZP-240/PN-p30/091/2018-6                     Lublin, dn. 08.01.2019 r. 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  
5 225 000 euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń budynku Collegium Iuridicum 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

 

 
MODYFIKACJA ZAPISÓW SIWZ 

 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp, dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ 
w następującym zakresie: 
 

1. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Załącznika nr 7 do SIWZ Wzór umowy poprzez dodanie paragrafu 13 pn: 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i jednocześnie dostosuje dalszą numerację  paragrafów w w/w 

załączniku: 

I) Miejsce gdzie znajduje się dodany tekst: Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy 
 

§ 13 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Celem zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jak również z tytułu gwarancji 

jakości oraz rękojmi za wady Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 5 % wartości brutto niniejszej umowy tj. 
.............................................................................................................. zł.  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł nie później niż w dniu podpisania umowy w formie: 
......................................................................................................................................................................................... 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
5. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia: 

a) Zamawiający dokona zwrotu 70% całej wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od 
dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został wykonany 
prawidłowo i należycie. Potwierdzeniem takiego wykonania będzie protokół odbioru robót. 

b) Zamawiający pozostałe 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawi na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni od dnia zakończenia  
obowiązywania gwarancji i rękojmi. 

6. Zamawiający, informuje, iż w przypadku jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w innej 
formie niż pieniądz, Wykonawca ma obowiązek przed upływem 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został wykonany prawidłowo i należycie, przedstawić nowy 
dokument stanowiący zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 30 % całej wartości zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. W przypadku jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę pierwotny dokument zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy posiada klauzulę zmniejszającą wartość lub został złożony z podziałem na dwie wartości, 
obowiązek ten nie ma zastosowania. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami, wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, musi ona mieć charakter samoistny, 
nieodwołalny, bezwarunkowy, oraz płatny na każde żądanie. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń z tytułu usunięcia wad lub usterek w okresie rękojmi i gwarancji, 
służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz gwarancji jakości i rękojmi. 
Zabezpieczenie winno być wniesione na okres realizacji umowy i przewidziany okres rękojmi i gwarancji jakości. 
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2. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Rozdziału XII SIWZ w następujący sposób: 

I) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII ust. 1 SIWZ 
TREŚĆ PRZED MODYFIKACJĄ: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  

w terminie do dnia 10 stycznia 2019 r.  do godz. 10:00 

  
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20- 950 Lublin; 

Dział Zamówień Publicznych, Collegium Joannis Pauli II, pokój nr C-224;  

w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.  do godz. 10:00 

 
II) Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: Rozdział XII ust. 5 SIWZ 
 
TREŚC PRZED MODYFIKACJĄ: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr C-224 
 
TREŚĆ PO MODYFIKACJI: 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.01.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr C-224 
 

Zamawiający – działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4a pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych – przekazał 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub 

sprostowania. 

Dokonana modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wiąże Wykonawców z chwilą ogłoszenia treści 

niniejszego pisma. Odmienne uregulowania zawarte w SIWZ stają się nieobowiązujące. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają 

bez zmian. 

 
 
. KUL                                 Podpisano 

Prorektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

     dr. hab. Paweł Smoleń, prof. KUL 

 


