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Informacja o modyfikacji treści
Specyfikacj i Istotnych Warunk ow Zamowienia

doĘcry postępowania na

,, Budowa lodowiskaw Goździe w famach Pilotażowego Programu Budowy
Lodowisk Sezonowych otaz Lodowiska Stałych ,rBiały orlik''r,

Działając na podstawie att.38 ust.4 ustawy Prawo zarnótiteńpublicznych,
Zespoł Ekonomiczno Administracf ny Szkół informuje o dokonaniu zttianyw treści
specyfikacji istotnych warunków zarnówtetia :

7'amawjaiący zmienia treść pLt. )o( SIwz i w załączniku nr 4 $ 7,
które ottzymująbrzmienie :

pkt.xx slwz
xx. ISToTNE DLA STRON PoSTANoWIENIA, KTÓRE ZosTAŁY
wPRowADZoNE Do TREŚCI ZA\ryIERANEJ UMowY w SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PaBLICaNEGO, wZÓR UMOWY:

l. Istotne postanowienia umowy określone zostały w załączonym wzorze umowy
(zał.nr 4 do SIWZ).

Ż. Zamawiający przewiduje mozliwość zmian treści umowy zgodnie z art.l44 ustawy p.z.p.
w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia .

Warun ki ęm zmiany termi nu r ealizacji przedm i otu zam ówi en i a j est :

a) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie o czas niezbędny na
zrealizowanie przedmiotu zamówięnia znależ7Ąą starannością zgodnie z warunkami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

b) wydłuzenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowie w zwiąku
zdziałaniem siły wyzszej d. wyjątkowego zdarzenia lub niezwykłych i
nieprzewidzianych okolicznościniezależnych od Strony, która się na nie powołuje
i których konsekwencji mimo zachowanianaleŻytej staranności nie można było uniknąć;

c) wydłuŹenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowi e w związku z
nad zw y czajny mi zd ar zen i ami go sp o d arczym i ni ezal e żny mi o d' Zamaw iaj ące go, których
Zamawiający nie mógł przewidzieó w chwili zawarciaumowy;

d) wydłużenie terminu w stosunku do terminu określonego w umowi e w związku
z wystąpieniem niezaleŻnych od Wykonawcy opóŹnień w dostawach materiałów,
których nie moŻna uzyskać od innych producentów lub wykonawców;

Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia nie mogą spowodować zwiększenia
ceny zarealizację przedmiotu zamówienia' nie mogąwpłynąó na jakośó realizowanego
zamówienia oraznie mogąspowodować zmian innych warunków realizacji przedmiotu
zamówienia.
3. op isane zmiany m u szą być pisemni e zaakceptow ane ptzez Zamawiające go

i Wykonawcę.



W załączniku Nr 4 do SIWZ _ projekt umowy $ 7 otrzymuje brzmienie:

s7
1. Podstawą do zapłaceniaprzezZamawiającego wynagrodzenianaleznego Wykonawcy są

wystawione przez Wykonawcę' zgodnie z obowięującymi przepisami faktury.
Ustala się następuj ące zasady rozliczenia za wykonane roboty związane z wykonaniem
przedmiotu umowy:

1) faktu rowanie częściowe: dopu s zcza się za zgodą Zamawiającego częściowe
fakturowanie robót do wysokości 50 o/o faktycznie wykonanych i odebranych robótprzez
Zamawiającego. Rozliczenie częściowe będzie dokonywane na podstawie przedłożonej
faktury do której należy dołączyć bezusterkowy protokół częściowego odbioru robót
zatw ier dzony pr zez Z am aw i ą ące go i po dp i sany pr zez I n sp e ktora N ad zoru Zam awi Ąąc e go .

Termin płatności do 30 dni od daty doręczenia faktury wraz Zprotokółem częściowego
odbioru robót .

2) faktura końcowa : Wykonawca wystawia fakturę końcową po dokonaniu odbioru
całości przedmiotu umowy (protokołem końcowego odbioru robót) zatwierdzonp ptzez
Zamawiającego i podpisany przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego po uzgodnieniu
z inwestorem. Termin płatności _ do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury
wrazzprotokółem odbioru końcowego . Zatermin zapłaty uznĄe się dzień złoŻenia
polecenia przelewu w banku Zamawiającego.

2. W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzeniaprzezZamawiającego, Wykonawcy przysfugują
odsetki w ustawowej wysokości.

Dane do fakturv:
Gmina Gózd
Zespoł Ekonomiczno Administr acyjny
Szkół w Goździe
ul. Radomska7 ,26 _ 634 Gózd
NIP: 796-25-91-373

W załaczeniu załacznik nr 4 do SIWZ.

Pozostałe zapisy sIwZ pozostają bezzmian.

Dokonana modyfikacja zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SI$Z
w formie papierowej oraz zamieszczona na stronie internetowej.

W związku ze zmianąSIWZ zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia umieszczonego na stronie
internetowej zamawiającego i w siedzibie w zakresie :

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst Iv.3) ZMIANA UMowY
W ogłoszenie jest : Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie

W ogłoszenie powinno być : Czy ptzewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : tak



Zamawiający dokonał zmianv w Biuletvnie Zamówięń Publicznych zamieszczając ogłoszenie
o zmianió ógłoszenia n, .lff.ł.ł8.?..:..P.p.l.9. J"iu o:.i-ziolo r.
dotyczące ogłoszenia nr 38513ó - 2010 z dnia26.II.2OlO r.

orazzamieszczono informację w siedzibie i na stronie internetowej zamawiającego.

Jednocześnie informujemy' że termin składania ofert nie ulega zmianie.

DYREKTOR


