Myślenice, dnia 20.09.2013r.
Nr ref.: GPI-3.271.12.2013
Zamawiający:

Dotyczy:

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

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika
lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz
chodnika prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,000+457,20 zlokalizowanych na działce nr 1045 w Myślenicach”.

Zamawiający, działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907), po dokonaniu analizy
dokumentacji przetargowej dla przedmiotowego zamówienia, zamieszczonej na stronie
internetowej, wprowadza następujące zmiany w tej dokumentacji w zakresie warunków
płatności:
1)

Pkt 4 ppkt 4) lit. b) Załącznika nr 1 do Tomu I SWIZ - IDW - Wzoru Formularza Oferty
zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje zapisem o
następującym brzmieniu:
„akceptuję(emy) wskazane w projekcie umowy warunki płatności, tj. że płatność
zostanie dokonana w dwóch transzach, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie
umowy, stanowiącym Tom II SIWZ”.

2)

§ 13, w tym także wszystkie ustępy zawarte w tym paragrafie, Tomu II SWIZ – Projektu
Umowy zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego zawartość oraz zastępuje
regulacjami o następującym brzmieniu:
„1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa § 12 niniejszej umowy, płatne będzie

w dwóch następujących transzach:
− pierwsza - w wysokości do 50% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1
niniejszej umowy, płatna na podstawie faktury VAT wystawionej przez
Wykonawcę do końca 2013 roku (do dnia 31 grudnia 2013 roku),
− druga – w pozostałej wysokości, stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą
wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, a wartością
wypłaconej Wykonawcy pierwszej transzy tegoż wynagrodzenia, płatna po
prawidłowym wykonaniu przez Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia,
stwierdzonym stosownym protokołem odbioru Robót (bez uwag).
2.

Podstawą zapłaty każdej z transz, o których mowa w ust. 1, będzie każdorazowo
protokół odbioru Robót (bez uwag), sporządzony przez Strony po prawidłowym
wykonaniu przez Wykonawcę części zamówienia do końca 2013 roku lub pozostałej
części zamówienia oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT (z
zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 1 tiret 1), na kwotę ustaloną w sprawdzonym
przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu
wykonanych robót, w ramach zamówienia. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji
zestawienia wartości robót, w ramach zamówienia, w terminie 7 dni od daty
otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiający dokona akceptacji

zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dłuższym niż 7
dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
3.

Do zestawienia wartości wykonanych robót, w ramach zamówienia, o którym mowa
w ust. 2, załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców
wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur obejmujących całość prac, w
zakresie przedmiotu zamówienia, wykonywanych przez Podwykonawców w oraz z
potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z tych faktur przez Wykonawcę na
rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz Podwykonawców
stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem
postanowień § 10 ust. 5 umowy.

4.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez inspektora Nadzoru lub Zamawiającego
do przedstawionego zestawienia dla każdego z obiektów, Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie się do nich ustosunkować. Do poprawionego zestawienia
zastosowanie mają postanowienia ust. 1.

5.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty każdej faktury VAT, wystawionej przez
Wykonawcę, zgodnie z procedurą zawartą w ust. 2, w terminie do 30 dni licząc od
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonymi
załącznikami. Datą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego przez
Zamawiającego.”

W uwagi na wprowadzenie powyżej wskazanych zmian w dokumentacji przetargowej,
Zamawiający zmienia termin składania ofert, wyznaczając go na dzień 25.09.2013 r., godz.
10:00
Wobec powyższego, Zamawiający dokonuje ponadto następujących zmian w TOMIE
I SIWZ – IDW, celem dostosowania tych przepisów do zmienionego terminu składania ofert:
3)

Tabelę zawartą w pkt 19 ppkt 1 Tomu I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że
skreśla się jej zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
do dnia

25.09.2013 r.

do godz.

10:00

”.
4)

Pkt 19 ppkt 2 Tomu I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jego
zawartość oraz zastępuje zapisem o następującym brzmieniu:
„Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Urząd Miasta i Gminy Myślenice
Rynek 8/9,
32-400 Myślenice
Oferta w postępowaniu na roboty budowlane:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 967 polegająca na budowie chodnika
lewostronnego w km 0+116,50-0+426,70 i od 0+433,75-0+543,70 oraz chodnika
prawostronnego od km 0+147,00-0,214,15 i od km 0+381,00-0+457,20 zlokalizowanych
na działce nr 1045 w Myślenicach”
Nie otwierać przed dniem: 25.09. 2013 r. godzina 10:15”.

5)

Tabelę zawartą w pkt 21 Tomu I SWIZ - IDW zmienia się w ten sposób, że skreśla się jej
zawartość oraz zastępuje następującą treścią:
„
dnia

25.09.2013 r.

do godz.

10:15

”.
W celu zachowania przejrzystości dokumentacji przetargowej, Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ, nowe pliki
odpowiadające nazwom dokumentów wymienionych powyżej z uwzględnieniem
wprowadzonych do nich zmian.

Z poważaniem

