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ZMIANA treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

z dnia 28.04.2017r.

      Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2017-04-28 r. i
otrzymało Nr 77243-2017 

dla zadania pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na terenie Gminy
Radomin” 

      

       W związku ze zmianami w zamówieniu Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), dokonuje zmiany 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w poniższym zakresie:

I.  Zamawiający  dokonuje  zmiany  załącznika  nr  5  do  SIWZ  „Projekt  umowy”  w  następującym
zakresie:

1. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 4 ust 2 (Projektu umowy)  załącznika nr 5 do SIWZ
na następujący:

„2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z: 

1) dokumentacją projektową, 

2)  obowiązującymi  przepisami  prawa,  w  tym  prawa  budowlanego  i  dotyczącymi  wymagań
technicznych, 

3) ze złożoną ofertą, w tym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

4) zasadami sztuki budowlanej, 

5) harmonogramem prac”.

2. Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 12 ust 1 (Projektu umowy) załącznika nr 5 do
SIWZ na następujący:

„1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości
…………………………… zł netto powiększone o podatek VAT w wysokości ……………….... zł, co
stanowi  łącznie  kwotę  ………….  zł  brutto  (słownie:  …………………………………..  złotych)
zgodnie ze złożoną ofertą. 



1) Strony uzgadniają,  że  wynagrodzenie  dla  przedmiotu  umowy realizowanego w 2  Etapach,
będzie płatne w dwóch częściach za zakończone etapy zgodnie z § 1 ust 6. Faktura częściowa
będzie obejmować wynagrodzenie za wykonane i zakończone (odebrane) prace określone
w zestawieniu rzeczowo-finansowym formularza ofertowego. Do faktury należy dołączyć
zestawienie  wartości  wykonanych  prac  sprawdzonych  i  zatwierdzonych  przez  inspektora
nadzoru oraz zatwierdzone przez Zamawiającego oraz protokół odbioru Etapu I. 

(zapis dla części 1 zależny od części zamówienia)”

Radomin, 22.08.2017 r. Wójt Gminy Radomin 

         (-) inż. Piotr Wolski
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