
( Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ISO 9001
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

LLC(C
I ul. Rawska 2-4, 82-300 Elbląg

cn ca on

W telefon +48 55 23 07 105
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie k +48 55 23 07 103

iy E I b I ą g U VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000126018 eraiI epwik@epwik.com.pl
Wysokosc kapitału zakładowego: 109 330 500 PLN Www http://www.epwik.com.pl

L.dz. 36oi.i2O.i2oi 9 Elbląg, dnia 03.2019 r.

Zainteresowani Wykonawcy

dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu kapitalnego pojazdu specjalnego marki

Mercedes typ 1831 K4x2, rok produkcji 1996, dwuosiowego o dmc 18 ton, z zabudowanym

urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji oraz systemem recyklingu, o pojemności

zbiornika 8000 litrów, produkcji KROLL FAHRZEUGBAU GMBH WESEL, rodzaj EURO-RECYCLER,

typ K 2,0-8,0/29. (SIWZ 360/847/2019 z dnia 25.02.2079 r.).

Zamawiający informuje, że koryguje wzór umowy poprzez wykreślenie dotychczasowej treści

1 pkt 2 lit. . i wpisanie: „Wymiana zaworu regulacji ciśnienia typu HHV 5-84 firmy Uraca na nowy”.

Ponadto Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy o zmianę postanowień umowy.

Wniosek wykonawcy obejmował propozycję następujących modyfikacji (zmiany wyróżniono):

w 3 pkt 3:
Wynagrodzenie określone w ust. 7 może ulec zwiększeniu jedynie w przypadku wystąpienia istotnej zmiany
zakresu remontu, wynikającej np. z konieczności naprawy innych elementów pojazdu, niż opisane w 1 ust. 2.
Wynagrodzenie za wykonanie napraw dodatkowych ustalane będzie na podstawie kalkulacji Wykonawcy,
sporządzanych przed przystąpieniem do napraw i zaakceptowanych przez Zamawiającego. W takim przypadku
Zamawiającemu przysługuje prawo negocjowania ceny napraw dodatkowych, a Wykonawcy prawo
negocjowania wydiużenia termmLi wykonania remontu, o którym mowa w 2 ust. 1 stosownie do zakresu
napraw dodatkowych. Zmiana wynagradzania lub terminu wykonania remontu spowodowana przywołanymi
okolicznościami wymaga zawarcia aneksu do umowy.

w 7:
7. Strony mogą naliczyć kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:
- w wysokości 10 % określonej w 3 ust 1 kwoty brutto, w sytuacji nie wykonania lub nienależytego

wykonania umowy przez Wykonawcę lub w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek
ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

- w wysokości 0,2 % kwoty jw. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu
wyremontowanego pojazdu, jednak nie więcej niż 5% określonej W 3 ust 1 kwoty brutto z tego

tytulu,
- w wysokości 0,2 % kwoty jw. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad / usterek w okresie

gwarancji, jednak nie więcej niż 5% określonej w 3 ust 1 kwoty brutto z tego tytułu,
- w wysokości 0,2 % kwoty jw. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przystąpieniu do przeglądu

technicznego, jednak nie więcej niż 5% określonej w 3 ust J kwoty brutto z tego tytułu,
b) Wykonawca naliczy Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % określonej w 3 ust J kwoty

brutto, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego albo w sytuacji
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego zprzyczyn leżących po stronie
Zamawiającego.

2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić
odszkodowania uzupełniającego obejmującego wyłącznie tidoktimento wafle straty poniesione przez Stronę.

3. Zastrzeżone kary umowne podlegają w pierwszej kolejności potrąceniu z należnego Wykonawcy
Wynagrodzenia.
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