
Wrocław, dnia 17.05.2021 r. 
 
 
 

 
 
nr postępowania: BZP.2711.12.2021.BO 

Wykonawcy 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
prowadzonego postępowania) 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi 

społecznej pod nazwą: Ochrona terenu przy ul. Koszarowej 3. 
 
 

INFORMACJA NR 1. ZMIANA TREŚCI SWZ. 
 

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w 
przedmiotowym postępowaniu: 
1. w miejscu dotyczącym podstawy zawarcia umowy: 

było: Strony zgodnie oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie na podstawie art. 359 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (poz. 2019 ze zm.) zwaną 
uPzp, nr postępowania: ……………………………… 
zmienia się na: Strony zgodnie oświadczają, że Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru 
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 359 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 
zm.) zwaną uPzp, nr postępowania: ……………………………… 

2. w par. 5 ust. 22 Wzoru umowy: 
było: (…) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 lit. q umowy. 
zmienia się na: (…) Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 2 lit. q umowy. 

3. w par. 3 pkt 4 Wzoru umowy: 
było: Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są płatnikami podatku VAT. (…) 
zmienia się na: Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są podatnikami podatku VAT. (…) 

4. w par. 3 pkt 7 Wzoru umowy: 
było: Jeśli Wykonawca jest płatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek bankowy wskazany 
w Umowie: (…). 
zmienia się na: Jeśli Wykonawca jest podatnikiem podatku VAT, oświadcza, że rachunek 
bankowy wskazany w Umowie: (…). 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu 

zmieniony Wzór umowy (Załącznik nr 6 do SWZ) 
z uwzględnieniem ww. zmian. 
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