
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI KARY UMOWNEJ ORAZ ZMIANIE TERMINU 
SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA ZASADACH PRZEWIDZIANYCH W 
ARTYKULE 8.15 UST. 2 REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA MECHANIZMU 
FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG) NA LATA 
2014-2021 ORAZ REGULACJI W SPRAWIE WDRAŻANIA NORWESKIEGO MECHANIZMU 
FINANSOWEGO NA LATA 2014-2021 PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 214 000 EURO, CO 
STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 913 630 ZŁ DLA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
 

„Zakup linii do recyklingu, linii do przerobu mieszaniny metali oraz separacji złomu 
oraz zakup maszyny przeładunkowej - elektrycznej do obsługi linii wraz z płytą 

elektromagnetyczną oraz chwytakiem” 
Nr postępowania: 1/HOLDMAR/2021 

 

Zamawiający Firma Usługowo Handlowa HOLDMAR Szymański Sławomir z siedzibą przy ul. 
Aleja Piłsudskiego 88, 05-070 Sulejówek, numer NIP: 8240003835, numer REGON: 
012301382 informuje, że zmianie uległa wysokość katy umownej oraz termin na składanie 
ofert wraz z oświadczeniami oraz dokumentami dodatkowymi.   
 
Przyczyna zmiany 
W związku ze zgłaszanymi uwagami od potencjalnych Wykonawców dokonano zmniejszenia 
kary umownej w SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (ZWANA SWZ) w sekcji XXV. 
ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ pkt. 2 oraz w załączniku nr 5 Projektowane postanowienia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego (§ 9 pkt. 2) z 20% na 5%. W związku z tym 
dokonano również wydłużania terminu na składanie ofert z 30.12.2021 r. na 30.01.2022 r. 
 
BYŁO (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 231-608123) 
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 30/12/2021 
Czas lokalny: 23:59 
 
JEST(ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 231-608123) 
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 30/01/2022 
Czas lokalny: 23:59 
 
W związku z powyższą zmianą, zmianie uległy również poniższe zapisy: 
BYŁO (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 231-608123) 
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2022 
 
JEST (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 231-608123) 
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 30/04/2022 
 
BYŁO (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 231-608123) 
Warunki otwarcia ofert 
Data: 31/12/2021 
Czas lokalny: 09:00 
JEST (ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/S 231-608123) 
Warunki otwarcia ofert 
Data: 31/01/2022 
Czas lokalny: 09:00 



 
 
W związku z powyższymi zmianami, zmianie uległy również zapisy w dokumencie pn. (SWZ) 
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
 

XXV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

BYŁO 
2. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie 
oraz w SWZ, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również 
niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 20% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie 
oferty złożonej przez Zamawiającego. 
 
JEST 
2. Za uchylanie się od zawarcia umowy z Zamawiającym, na warunkach określonych w ofercie 
oraz w SWZ, lub nienależytym wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również 
niedotrzymania terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 5% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty 
złożonej przez Zamawiającego. 
 

X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY 
UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z 
WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I 
ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA 
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ 

BYŁO 
Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać drogą 
elektroniczną na adres s.szymanski@holdmar.com.pl do 30.12.2021 r. (do godz. 23:59). 
 
JEST 
Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać drogą 
elektroniczną na adres s.szymanski@holdmar.com.pl do 30.01.2022 r. (do godz. 23:59). 
 

XV. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

BYŁO 
1. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać drogą 
elektroniczną na adres s.szymanski@holdmar.com.pl do 30.12.2021 r. (do godz. 
23:59). 

 
JEST  

1. Oferty oraz oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą należy składać drogą 
elektroniczną na adres s.szymanski@holdmar.com.pl do 30.01.2022 r. (do godz. 
23:59). 
 

Zmianie uległy również zapisy w zał. 5 Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
BYŁO: 
§ 9 
2. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania 
terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
20% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez 
Zamawiającego . 
 



 
 
JEST: 
§ 9 
2. Za nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy lub jego części, jak również niedotrzymania 
terminu wykonania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
5% ceny brutto za realizację zamówienia obliczonej na podstawie oferty złożonej przez 
Zamawiającego . 
 
 
Załączono nowy dokument pn. (SWZ) SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA_zmiany. 
Załączono nowy dokument pn. Załącznik nr 5 - Projektowane postanowienia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego_zmiany. 


