Zamawiający:
Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”
Pl. Św. Józefa 5, 62 – 800 Kalisz
Adres do korespondencji:
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”
Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków
UA.341-I-15/10

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”
Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,

dokonana na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759
ze zm.) dla przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa części zamiennych do
perforatora butelek PET – Presona Typ PP 1250 – 500 do Zakładu
Unieszkodliwiania

Odpadów

Komunalnych

„Orli

Staw”,

opublikowanego

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 349030 – 2010

w dniu 28

października 2010 roku
W SIWZ wprowadza się następujące zmiany:
Zmiana nr 1
W I Części SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców (IDW) punkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27. Zmiany postanowień zawartej umowy.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, polegającej na zmianie stawki podatku VAT w przypadku jej ustawowej
zmiany. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy w szczególności
zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy,
zmiany danych teleadresowych oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między
stronami.”
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Zmiana nr 2
W III Części SIWZ – Wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego
w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie na kwotę... zł
netto (słownie…………….) plus podatek VAT płatny według stawki wynikającej
z obowiązujących przepisów prawa. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie
płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy nr …….... w ciągu
14 dni od daty otrzymania faktury. Podstawą wystawienia faktury jest
potwierdzenie odbioru części zamiennych przez podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony.”,
b) po ustępie 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
„4.

W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT nie wymaga się

zawarcia aneksu do niniejszej umowy.”

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Orli Staw, dnia 2 listopada 2010 roku

Zatwierdził:
PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Związku Komunalnego Gmin
„Czyste Miasto, Czysta Gmina”
/-/
Daniel Tylak
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