Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
32-400 Myślenice, Rynek 8/9
tel. 12 63 92 303; 12 63 92 300, fax 12 63 92 305
e-mail: burmistrz@myslenice.pl
INW.271.1.2018

Myślenice, dnia 11.01.2018r.
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający:

Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice.

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe
utrzymanie dróg publicznych gminnych oraz ciągów pieszych na terenie miasta
Myślenic oraz zimowe utrzymanie dróg na ternie sołectw gminy Myślenice będących
w administracji Urzędu Miasta i Gminy Myślenice - sołectwa Bysina, Jasienica"
(nr ref INW.271.1.2018).

Zamawiający działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), po dokonaniu analizy zapisów
Części II SIWZ – Wzór umowy, zamieszczonej na stronie internetowej, informuje o dokonaniu zmian
zapisów części II SIWZ – Wzór Umowy, w opisanym poniżej zakresie:
1) skreśla się dotychczasowy zapis §5 ust 1 Wzoru Umowy i zastępuje zapisem w brzmieniu:
„Z tytułu realizacji całości usług, Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe,
zgodnie z ofertą Wykonawcy w wysokości ………………… zł netto (słownie:
……………………….), plus należny podatek VAT, co łącznie stanowi kwotę brutto w wysokości
……………….. zł (słownie: …………………..).”
2) skreśla się dotychczasowy zapis § 5 ust 1 Wzoru Umowy i zastępuje zapisem w brzmieniu:
„Wynagrodzenie płatne będzie w miesięcznych transzach obejmujących wartość wykonanych w
danym miesiącu kalendarzowym usług, nieprzekraczających łącznie wynagrodzenia, o którym
mowa w ust. 1, w ramach miesięcznej transzy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie
netto za jeden miesiąc świadczenia usług w wysokości ……………….. zł, powiększone o
należny podatek VAT w wysokości 8 %, co łącznie stanowi wynagrodzenie brutto za jeden
miesiąc realizacji usług - ……..………..zł (słownie:………………………………………),
z zastrzeżeniem regulacji ust. 3.”
Opisane powyżej zmiany, wprowadzane do treści SIWZ, maja na celu wyeliminowanie
wątpliwości interpretacyjnych związanych z brzmieniem zapisów §5 części II SIWZ – Wzór Umowy
oraz doprowadzenia do zgodności zapisów różnych części SIWZ (IDW - formularz oferty oraz Wzór
Umowy).
Zamiany powyżej opisane nie rzutują na zakres przedmiotu zamówienia jak również nie rzutują
na sposób sporządzenia oferty, w związku z czym ustalony termin składania ofert pozostaje
niezmienny.
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający zamieszcza na
stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki odpowiadające nazwom dokumentów
wymienionych powyżej. Od chwili zamieszczenia niniejszej informacji, teksty jednolite
dokumentów, uwzględniające wprowadzone zmiany, będą dla uczestników niniejszego
postępowania w sprawie zamówienia publicznego wiążące.
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