Gogolin, dnia 24.10.2016 r.
WG.I.271.6.2016
Zamawiający:
Gmina Gogolin
ul. Krapkowicka 6
47-320 Gogolin
ZMIANA TREŚCI SIWZ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej
ul. Pawła, Szpitalna w miejscowości Gogolin w ramach zadania „Ogród miejski – nowe
przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”
Zamawiający na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany jej
treści jak niżej:
I. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy § 3 – nadając mu
brzmienie:
„§ 3 WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
określonego w §1 wynosi :
- brutto – ………………………..zł,
słownie
:
……………………………………………………………………………….złotych,
z tego : kwota netto – ……………zł,
podatek VAT 23 % - ……………… zł., z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie stawki
procentowej podatku VAT, strony obowiązywać będzie aktualnie obowiązująca stawka
procentowa VAT. Kwota brutto wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona aneksem
do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust.1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
4. Strony ustalają, iż przedmiot umowy rozliczony będzie fakturą końcową.
5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót zatwierdzony przez
Zamawiającego
6. W przypadku stwierdzenia braków przy odbiorze końcowym kontraktu, Wykonawca
ma prawo do wystawienia faktury po protokolarnym potwierdzeniu ich usunięcia przez
Zamawiającego.
7. Faktury płatne będą przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych robót na rachunek bankowy
Wykonawcy ………………………………………………………..
8. Wykonawca zobowiązuje się wystawiać Zamawiającemu fakturę na adres:
„ Gmina Gogolin, 47-320 Gogolin ul. Krapkowicka 6, NIP 1990103052”.
9. Strona nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osoby
trzecie / art. 509 k.c. /
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10. W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym w ust.8 naliczone
będą odsetki ustawowe.”
II. Zamawiający dokonuje zmiany terminów wskazanych w rozdziale XI SIWZ „Miejsce oraz
termin składania i otwarcia ofert” i ustala nowe:
Termin złożenia oferty do siedziby Zamawiającego upływa dnia 28.10.2016 roku o godz.
10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.10.2016 roku o godz. 10:15 w Urzędzie Miejskim w
Gogolinie, ul. Krapkowicka 6 w sali posiedzeń – parter.
Zamawiający dokonuje także zmiany terminu wskazanego w rozdziale X SIWZ „Opis
sposobu przygotowania ofert” w pkt. 1 j) - poprzez ustalenie nowego:
Nie otwierać przed dniem 28.10.2016r. przed godz. 10:15
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania
ofert w tym także wymaganego wadium.
Niniejsze zmiany stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają
niezmienione.
Podpisał:
Burmistrz
Joachim Wojtala

W załączeniu:
1. Wzór umowy po modyfikacji.
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