
        

Płock, dnia 6 października 2022 roku 

          

        Wykonawcy   

  

Dotyczy postępowania pn.: Dostawa i montaż wyposażenia do pracowni stolarsko - 

malarskiej Teatru Dramatycznego w Płocku przy ul. Harcerskiej 39  w Płocku” 
 

 
Zamawiający – Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku, na podstawie art. 

286 ust. 1 Pzp  (Dz. U z 2022r., poz. 1710.) w związku ze złożonymi zapytaniami  dokonuje 

zmiany treści SWZ –  w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. 
 
Treść zapytania 
 
„W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie o zamówieniu j/w zwracam się z uprzejmą prośbą/ 

zapytaniem o możliwość  zmiany treści umowy w par.2. pkt. dotyczącej terminu dostawy 

przedmiotu zamówienia, tj. z 6-ciu miesięcy do 9-ciu miesięcy. 
Oczywiście dołożymy wszelkich starań, aby termin realizacji był jak najszybszy, niemniej 

jednak w oblicze ogólnoświatowej sytuacji  musimy liczyć się z faktem, iż z przyczyn 

niezależnych od nas, z dnia na dzień   możemy otrzymać  informację o przerwie w łańcuchu 

dostaw komponentów niezbędnych do wyprodukowania zamówionych przez Państwa 

obrabiarek. 
 

W związku z powyższym pragnę też poprosić o zmianę w zapisach umowy dotyczącą 

wysokości kar umownych. tj. 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wystąpienie zdarzeń opisanych 

poniżej, jeżeli zdarzenia te powstały na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca, a mianowicie: 

a) zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy w całości lub w części w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §  3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, licząc 

od dnia upływu terminu dostawy określonego w umowie, 

b) zwłoki w usunięciu wad zgłoszonych reklamacją zgodnie z § 2 ust. 6 bądź obowiązków 

gwarancyjnych w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 

umowy, za każdy dzień zwłoki, 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w §  3 ust. 1 umowy. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej z Zamawiającym. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może być większa niż 15% wynagrodzenia brutto 

określonego w §  3 ust. 1 umowy. 

4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiający może dochodzić jej na 

warunkach określonych w Kodeksie cywilnym, przy czym łączna wysokość odszkodowania 

wraz z naliczonymi karami umownymi nie przekroczy całkowitego wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1umowy.” 

 
Poniżej zmienione zapisy treści SWZ 
 

ROZDZIAŁ V 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA/GWARANCJA 

1. Termin realizacji  przedmiotu zamówienia – 9 miesięcy od daty podpisania umowy. 

 
§ 2 ( projektowanych postanowień umowy) 

Termin dostawy przedmiotu zamówienia określonego w § 1 - do 9 miesięcy 

od daty podpisania umowy. 



 

Zamawiający nie dopuszcza zmian treści umowy w zakresie kar umownych. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje: 

Zgodnie z art. 476 Kodeksu cywilnego - Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia 

świadczenia w terminie, a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia 

niezwłocznie po wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie               

w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi. 

 

 
  Zygmunt Marek Mokrowiecki 
                    Dyrektor Teatru Dramatycznego 

                    im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku 


