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Poznań, dnia, 13.04.2010 r.
wg rozdzielnika

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie pisemnego przetargu
nieograniczonego na wykonanie instalacji elektrycznej w drukarni „Concordia” przy ul.
Zwierzynieckiej 3 w Poznaniu w ramach programu „utworzenie Wielkopolskiego Centrum Designu”.

Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób we wzorze umowy
wprowadza się następujące zmiany:

Wzór umowy w § 3 (wynagrodzenie) otrzymuje następujące brzmienie:
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z przyjętą ofertą, łącznie na
kwotę: netto ...............PLN (słownie: ..................).podatek VAT ........................................................ PLN brutto
.................. PLN (słownie:.........................................................................................)
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wynikające z dokumentacji przetargowej oraz niezbędne do
wykonania zamówienia oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, opłaty celne i inne opłaty związane z
realizacją przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Wynagrodzenie przez okres cały realizacji umowy jest stałe i może ulec odpowiedniej zmianie tylko na
zasadach i warunkach określonych w pkt. 17.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Wynagrodzenie umowne obejmuje ryzyko Wykonawcy i jego odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie
przedmiotu umowy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek wykonawcy robót budowlanych na jego pisemny
wniosek, przy czym ostateczna decyzja w przedmiocie udzielenia zaliczek, ich wysokości i zasad rozliczenia
należy wyłącznie do Zamawiającego.
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zaliczek w wysokości do 60% wartości brutto realizowanego
zamówienia na poczet wykonania zamówienia. Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie na roboty objęte
odbiorami częściowymi.
7. Jednorazowa transza zaliczki może być udzielona do wysokości 15% łącznej wartości brutto całego
wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy.
8. Poprzez rozliczenie zaliczki rozumie się protokół odbioru częściowego robót wraz z fakturą oraz korektą faktury
zaliczkowej.
9. Warunkiem ubiegania się o kolejną transzę zaliczki jest rozliczenie poprzedniej transzy w 100% wraz z
przedstawieniem dokumentów potwierdzających rozliczenie z podwykonawcami, o których mowa w § 4 ust. 4 lit.
b) niniejszej umowy.
10. Zaliczka może zostać udzielona nie wcześniej niż po 20 dniach od daty złożenia wniosku o zaliczkę.
Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zaliczkową nie później niż 7 dnia od dnia otrzymania zaliczki.
11. Udzielone zaliczki będą obejmowały płatności dla podwykonawców, a wykonawca zobowiązany jest do
przedstawienia dowodów rozliczenia z podwykonawcą, o których mowa w § 4 ust. 4 lit. b) niniejszej umowy.
12. Odbioru ostatecznego robót można dokonać po całkowitym rozliczeniu udzielonych Wykonawcy zaliczek.
13. Warunkiem udzielenia przez Zamawiającego Wykonawcy zaliczek będzie przedłożenie przez Wykonawcę
przed udzieleniem danej zaliczki zabezpieczenia zaliczki w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej w wysokości 20% wartości udzielanej zaliczki określonej we wniosku o którym mowa w ust. 5.
W przypadku braku takiego zabezpieczenia zaliczki nie będą udzielane.
14. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków udzielania i rozliczania zaliczek za porozumieniem stron,
przy uwzględnianiu wytycznych i instrukcji Instytucji Zarządzającej oraz w taki sposób, aby zmiany nie
modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy.
15. Zamawiający zwróci zabezpieczenia zaliczki w terminie do 15 dni licząc od dnia wykonania i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane robót wykonanych w danym miesiącu za pomocą środków finansowych
pochodzących z zaliczki.
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W związku ze zmianami w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający zawiadamia, że na
przedłużony zostaje termin składania ofert o niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
45

Nowy termin składania ofert: 23.04.2010 r. do godziny 10

00

Nowy termin otwarcia ofert: 23.04.2010 r. do godziny 11

45

Termin składania wadium: do 23.04.2010 r. do godziny 10
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