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Uczestnicy
post^powania przetargowego

Dotyczy: Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14/31-POz dla
WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek- nr sprawy
PRZZ/1163.

Dzialaj^c zgodnie z Regulaminem udzielenia zam6wieh w WEjGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o.
§ 21, Zamawiaja_cy w prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Dostawa 125 kpl. sekcji obudowy zmechanizowanej o zakresie 14/31-POz
dla WEGLOKOKS KRAJ Sp. z o. o. KWK Bobrek-Piekary Ruch Bobrek dla WEGLOKOKS KRAJ
Sp. z o.o. KWK ,,Bobrek-Piekary" Ruch Bobrek, modyfikuje § 8 Zalqcznik nr 6 do SIWZ, ktory
otrzymuje nowe brzmienie:
§8
Karv umowne
1. Zamawiaja_cy moze naliczyc Wykonawcy kary umowne:
1) Za odstapienie od Umowy przez jedna. ze stron z przyczyn leza.cych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wartosci netto niezrealizowanej czesci Umowy,
2) Za kazdy rozpoczety dzieh zwfoki w realizacji przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,2% wartosci
netto niezrealizowanej w terminie czesci Umowy,
3) Za zwtok§ w usuni^ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji, liczony od
dnia upfywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzieh zwtoki - w wysokosci 0,2
% wartosci netto przedmiotu Umowy.
4) w wysokosci 0,1% wartosci netto przedmiotu umowy za nie usuniecie zgtoszonej awarii
w czasie do 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy, za kazdy dzieh zwtoki.
2. Wykonawca moze naliczyc Zamawiaja,cemu kare umownq za odstapienie od Umowy przez jedna.
ze stron z przyczyn leza_cych po stronie Zamawiaja_cego w wysokosci 10% wartosci netto
niezrealizowanej czesci Umowy, co nie dotyczy przypadkow okreslonych w § 7 ,,Rozwia.zanie,
odsta_pienie lub wypowiedzenie Umowy" ust. 3 pkt a).
3. Catkowita wartosc kar umownych nie moze przekroczyc ceny brutto okreslonej w § 3 ust. 1
4. Zamawiaja_cy moze na zasadach ogolnych dochodzic odszkodowania przewyzszaja_cego wysokosc
kar umownych.
5. W przypadku koniecznosci zlecenia przez Zamawiajqcego dostaw objetych Umowa. innemu
Wykonawcy
w wyniku:
1) nie przystgpienia przez Wykonawcy w danym dniu do realizacji zamowionych dostaw,
2) odsta_pienia od Umowy z winy Wykonawcy
Wykonawca jest zobowiqzany do pokrycia ewentualnej roznicy pomiedzy kosztami dostawy zamowionej
przez Zamawiaja_cego u innego Wykonawcy, a kosztami dostawy wynikaja_cymi z przedmiotewej Umowy.
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