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ZAWIADOMIENIE 
o poprawieniu omyłki pisarskiej 

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę  Drukarki 30 do drukowania 
proszkami metali, skanera 3D, specjalistycznego oprogramowania CAD do rysowania 3D oraz tworzenia brył  
lub powierzchni na podstawie zebranej chmury punktów ze skanera 30 dla Laboratorium Innowacyjnego 
Modelowania i Prototypowania 3D Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS — 
Centrum Naukowo—Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego" [Umowa nr 
RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014+2020 [Oś  
Priorytetowa 1: „lnnowacje i Nauka" Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R"]" 

Zamawiający w SIWZ nie określił  wymagań  dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wyniku 
omyłki pisarskiej zapis pojawił  się  błędnie we wzorze umowy. W zawiązku z powyższym Zamawiający poprawia omyłkę  
pisarską  stwierdzoną  w załączniku nr 3 do SIWZ — wzór umowy, w następujący sposób: 

I. wykreśla się  zapis 7 o treści: 
1. Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń  Zamawiającego, z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: „ w wysokości stanowiącej 1,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w 6 ust. 1 umowy, tj.  
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny 
winien zawierać  klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się  do wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne 
żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał  się  ze swoich zobowiązań  
w terminie przewidzianym w umowie lub zgodnie z postanowieniami umowy. 
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy w sposób następujący: 

a) 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 
dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, 

b) 30% kwoty zabezpieczenia, stanowiące zabezpieczenie wykonania zobowiązań  Wykonawcy w okresie 
rękojmi, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady." 

II. w związku z wykreśleniem treści 7 poprawia się  numerację  paragrafów. 

prof. dr hab. inż. Barbar"a Goszczy,is 
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