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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/9/PN/2021, pn. 03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie 

parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji 
obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu 

 
 

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.) dokonuje następującej zmiany we Wzorze umowy: 

 

Zmiana nr 1  

 

W § 2 w ust.6 wzoru umowy skreśla się zwrot „w ust. 5 i 6” i zastępuje się zwrotem „w ust. 5”. 

 

Zmiana nr 2  

 

W § 2 w ust.6 wzoru umowy skreśla się zwrot „nie później niż 3 dni” i zastępuje się zwrotem „nie później niż 10 dni” 

 

Zmiana nr 3  

 

W § 2 w ust.9 skreśla się zwrot „a także zapłaty kary umownej”. 

 

Zmiana nr 4  

 

W § 5 w ust. 4 wzoru umowy po zdaniu o treści: 

 

„Wykonawca jest zobowiązany umieszczać na fakturze sformułowanie: „MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI” 

chyba że z przepisów prawa podatkowego, będzie wynikało, że zastosowanie tego mechanizmu nie jest obowiązkowe”.  

 

Dopisuje się zdanie: 

 

„Płatności wynagrodzenia będą każdorazowo dokonywane przez Zamawiającego z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług”. 

 

W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.   

 

 
Z poważaniem  
 
Magdalena Świątek  
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych  
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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