
       Kąty Wrocławskie, dnia 26.10.2017 r. 
 
Znak sprawy ZP.271.45.2017 

 

 Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: Budowa kanalizacji sanitarnej wschód  - etap II – Mokronos 
Dolny 
 

Działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje  

o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. zamówienia.  

 

Zmianie ulega zapis części IV SIWZ Uwaga pkt 9 Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,  

z zastrzeżeniem poniższego: 

a) W roku 2017 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie 2.000.000,00 zł 

brutto; 

b) W roku 2018 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie 6.700.000,00 zł 

brutto; 

c) W roku 2019 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego     

brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez Zamawiającego w roku 2017 

i 2018 

Prawidłowy zapis to: 

 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: 

a) W roku 2017 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie  

2.000.000,00 zł brutto; 

b) W roku 2018 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie  

4.700.000,00 zł brutto; 

c) W roku 2019 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez 

Zamawiającego w roku 2017 i 2018 

 

Zmianie ulega także zapis treści § 4 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ: 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto w wysokości  ……………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………../100) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: 

a)  W roku 2017 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie 2.000.000,00 zł 

brutto; 

b)  W roku 2018 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie 6.700.000,00 zł 

brutto; 

c)  W roku 2019 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez Zamawiającego w roku 

2017 i 2018.  

3. Gmina Kąty Wrocławskie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jest uprawniona  



do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz posiada numer NIP 913-00-05-147. 

4. Cena ryczałtowa jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy i obejmuje całość 

kosztów związanych z realizacją umowy. 

 

Prawidłowy zapis to: 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy całkowite 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości  ……………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………………../100) zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, z zastrzeżeniem poniższego: 

a)  W roku 2017 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie 

2.000.000,00 zł brutto; 

b)  W roku 2018 Wykonawca wykona i rozliczy roboty do wartości maksymalnie 

4.700.000,00 zł brutto; 

c)  W roku 2019 Wykonawca rozliczy pozostałą kwotę całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, która zostanie po uwzględnieniu płatności dokonanych przez 

Zamawiającego w roku 2017 i 2018.  

3. Gmina Kąty Wrocławskie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, jest uprawniona  

 do wystawiania i otrzymywania faktur VAT oraz posiada numer NIP 913-00-05-147. 

4. Cena ryczałtowa jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy i obejmuje całość 

kosztów związanych z realizacją umowy 

 

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego 

pisma. 

 

 

 


