
ZMIANA W SWIZ Z DNIA 22 MARCA 2011R.

W SIWZ jest:
XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1.
Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  zamawiający  przewidział 
możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2.  Działając  zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  zamawiający  przewiduje  możliwość 
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
a.  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  punkcie  III.1.10  i  III.1.11 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  tj.  w  przypadku  skorzystania  przez 
zamawiającego z części kredytu oraz w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmianie 
ulegnie „Harmonogram spłaty rat kapitału”.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  wykonawca  zobowiązany  jest  wyczerpać  drogę  postępowania 
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego.
4. Projekt umowy odpowiadający wszystkim warunkom określonym przez zamawiającego 
w niniejszej specyfikacji przygotuje wykonawca i załączy go do składanej oferty. Projekt 
umowy opracowany przez wykonawcę może nie zawierać elementów „technicznych” czy 
„formalnych” i w tym zakresie będzie korygowany i uzupełniany po wyborze oferty. 
5.  Projekt  umowy  opracowany  przez  wykonawcę  winien  zawierać  istotne 
postanowienia umowy  wymienione wyżej w punktach 1,2,3 i 4.

W SIWZ powinno być:
XVI.  Istotne  dla  stron  postanowienia,  które  zostaną  wprowadzone  do  treści 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo 
wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. 
Zakazuje  się  zmian  postanowień  zawartej  umowy  w  stosunku  do  treści  oferty,  na 
podstawie  której  dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  zamawiający  przewidział 
możliwość  dokonania  takiej  zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2.  Działając  zgodnie  z  art.  144  ust.  1  ustawy  zamawiający  przewiduje  możliwość 
dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany:
a.  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  punkcie  III.1.10  i  III.1.11 
specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  tj.  w  przypadku  skorzystania  przez 



zamawiającego z części kredytu oraz w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, zmianie 
ulegnie „Harmonogram spłaty rat kapitału”.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  wykonawca  zobowiązany  jest  wyczerpać  drogę  postępowania 
reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do zamawiającego.
4. Projekt umowy odpowiadający wszystkim warunkom określonym przez zamawiającego 
w niniejszej specyfikacji przygotuje wykonawca i załączy go do składanej oferty. Projekt 
umowy opracowany przez wykonawcę może nie zawierać elementów „technicznych” czy 
„formalnych” i w tym zakresie będzie korygowany i uzupełniany po wyborze oferty. 
5.  Projekt  umowy  opracowany  przez  wykonawcę  winien  zawierać  istotne 
postanowienia umowy  wymienione wyżej w punktach 1,2,3 i 4.
6.  Zmiany postanowień umowy kredytu, zawartej zgodnie z warunkami procedury 
zamówienia, mogą nastąpić w przypadku:
1) niekorzystnej  sytuacji  płatniczej  Zamawiającego, która może zwiększyć ryzyko 
Banku,
2) obniżenia się wartość przyjętego zabezpieczenia.


