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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania nr ZP/1/TP/2021, pn.  83760 Wymiana dźwigów osobowych (zadanie I) oraz obsługa  

serwisowa  i konserwacyjna instalacji, systemów  i urządzeń dźwigowych wraz z asystą techniczną w trakcie 
imprez sportowych (zadanie II) na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu 

 
Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych                      

(Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.)  zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:  

 

Zmiana nr 2  

 

We wzorze umowy dot. zadania I skreśla się w § 8 ust. 14.  

 

Zmiana nr 3  

 

We wzorze umowy dot. zadania I skreśla się w § 10 ust. 4 w brzmieniu:  

 

„4. Zamawiający przystąpi do odbiorów, o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od daty zawiadomienia                                   

go o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do odbioru jest 

przekazanie przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 

prawidłowego wykonania, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.”  

i zastępuje brzmieniem:  

 

„4. Zamawiający przystąpi do odbiorów, o których mowa w ust. 3 w terminie 7 dni od daty zawiadomienia                                   

go o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru. Warunkiem niezbędnym przystąpienia do odbioru jest 

przekazanie przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny 

prawidłowego wykonania, opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.”  

 

Zmiana nr 4  

We wzorze umowy dot. zadania I skreśla się w § 12 ust. 11 w brzmieniu:  

 

„11. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (z ust. 8), 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

 

i zastępuje brzmieniem:  

 

„11. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (z ust. 9), 

Zamawiający uprawniony jest do zlecenia jej usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.” 

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

Z poważaniem  
Adam Leńczyk 
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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