WZP.271.38.2015

Zgorzelec, dnia 18 sierpnia 2015r.

ZMIANA NR 2
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), Gmina Miejska Zgorzelec
jako Zamawiający zawiadamia, o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: „Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec”.

1. Zmienia się treść zapisu pkt. 11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
Usługa zostanie zrealizowana w terminie od dnia podpisania umowy do 29 września
2015r.
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
Usługa zostanie zrealizowana w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
24 listopada 2015r., zgodnie z harmonogramem prac, stanowiącym Załącznik Nr 1 do
SIWZ.
2. Zmienia się treść zapisu pkt. 16 ppkt. 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem
Wykonawcy, adresem Zamawiającego, z następującą informacją:
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:
„Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zgorzelec”

(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 25.08.2015r. godz. 10.30)

Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z jej treścią do momentu otwarcia ofert.
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem
Wykonawcy, adresem Zamawiającego, z następującą informacją:
Oferta do przetargu nieograniczonego pn.:
„Opracowanie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zgorzelec”

(Proszę nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. 01.09.2015r. godz. 10.30)
Koperta powinna być szczelnie zamknięta w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z jej treścią do momentu otwarcia ofert.
3. Zmienia się treść zapisu pkt. 16 ppkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
Termin składania ofert upływa 25.08.2015r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach
określonych w art. 84 ustawy Pzp.
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
Termin składania ofert upływa 01.09.2015r. o godzinie 10:00. Oferty złożone po tym
terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone, na zasadach
określonych w art. 84 ustawy Pzp.
4. Zmienia się treść zapisu pkt. 16 ppkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego tj.:
Urząd Miasta Zgorzelec
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
III piętro – Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 304

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.09.2015r. o godzinie 10.30 w siedzibie
Zamawiającego tj.:
Urząd Miasta Zgorzelec
59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7,
III piętro – Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 304
5. W pkt. 27 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się ppkt. 6
w brzmieniu:
6) Załącznik Nr 1 do SIWZ
6. Zmienia się treść zapisu pkt. 2 Formularza ofertowego – Formularza Nr 1 do SIWZ
w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
29 września 2015r.
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
24 listopada 2015r., zgodnie z pkt. 11 SIWZ.
7. Zmienia się treść zapisu §2 projektu umowy – Formularza Nr 6 do SIWZ w sposób
następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
§2
1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 29 września 2015r.
2. Przez zakończenie realizacji niniejszej umowy należy rozumieć datę podpisania
protokołu odbioru z klauzulą „odbieram” przedmiotu niniejszej umowy opisanego
w § 1 niniejszej umowy.
3. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może wystąpić
w przypadkach określonych w § 7 niniejszej umowy.

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
§2
1. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w terminie od dnia podpisania
niniejszej umowy do dnia 24 listopada 2015r., zgodnie z harmonogramem prac
stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, z uwzględnieniem zapisów ust. 2
niniejszego paragrafu.
2. Przedmiot niniejszej umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem prac,
o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wskazującym na terminy wykonania
poszczególnych etapów, tj.:
1) etap I do dnia 10 listopada 2015r.
2) etap II do dnia 24 listopada 2015r.
3. Zmiana terminów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu może wystąpić
w przypadkach określonych w § 7 niniejszej umowy.
8. Zmienia się treść zapisu §3 projektu umowy – Formularza Nr 6 do SIWZ w sposób
następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
§3
1. Strony uzgadniają, że za wykonanie zamówienia Wykonawca otrzyma całkowite
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: ………………………..zł
(słownie złotych: ……………………………………..)
W kwocie wynagrodzenia uwzględniono podatek od towarów i usług.
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie
koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy w zakresie i jakości oraz
zgodnie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi i parametrami określonymi
w dokumentacji projektowej lub technicznej.
3. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT oraz w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
tj. ……………………………………. w terminie …. dni, licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego, po uprzednim
protokolarnym odbiorze potwierdzonym klauzulą „odbieram”.

4. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu
dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom. Powyższe stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę.
5. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma
wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
6. W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia,
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
7. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu,
Zamawiający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i umożliwi Wykonawcy,
zgłoszenie pisemnych uwag dot. zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Uwagi należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
9. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie, o którym mowa w ust. 8
niniejszego paragrafu Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę niezbędną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 5 niniejszego
paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

11. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
§3
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy,
określonego w § 1 niniejszej umowy, na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty
przetargowej,
w wysokości brutto: …………. zł (słownie złotych: …………………………………),
W kwocie wynagrodzenia brutto uwzględnia się podatek od towarów i usług.
2. Wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy jest wynagrodzeniem
ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, a więc zawiera wszystkie
koszty niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w § 1
niniejszej umowy płatne będzie w częściach odpowiadających zrealizowanym etapom,
zgodnie z harmonogramem prac, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy na
poniższych zasadach:
1) faktura częściowa za etap I płatna będzie po zakończeniu realizacji etapu I
w wysokości 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,
z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu oraz § 4 ust. 3 niniejszej umowy,
2) faktura częściowa za etap II płatna będzie po zakończeniu realizacji etapu II
w wysokości 20% wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. po
uchwaleniu przez Radę Miasta Zgorzelec uchwały w sprawie oceny aktualności
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Zgorzelec oraz obowiązujących na terenie Miasta Zgorzelec miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.
4. Strony postanawiają, iż zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT oraz w formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy,
tj. ……………………………………. w terminie …. dni, licząc od daty dostarczenia
prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za realizację I etapu, o którym mowa
w harmonogramie prac stanowić będzie protokół odbioru, podpisany przez obie strony
umowy. Podstawę do wystawienia faktury częściowej za realizację etapu II, o którym
mowa w harmonogramie prac stanowić będzie zatwierdzona przez Radę Miasta
Zgorzelec uchwała w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz obowiązujących na terenie
Miasta Zgorzelec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

6. W przypadku realizacji części zamówienia przez podwykonawcę lub dalszych
podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu
dowody zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom. Powyższe stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawcę.
7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Zamawiający wstrzyma
wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości należnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
8. W przypadku gdy odpowiednio Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca uchyla się od obowiązku zapłaty należnego wynagrodzenia,
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
9. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu obejmuje wyłącznie
należne wynagrodzenia, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
Zamawiający przeprowadzi postępowanie wyjaśniające i umożliwi Wykonawcy,
zgłoszenie pisemnych uwag dot. zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Uwagi należy zgłosić do Zamawiającego w terminie 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
11. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag w terminie, o którym mowa
w ust. 10 niniejszego paragrafu Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę niezbędną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu,
któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.

13. Cesja wierzytelności należnych Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy wymaga
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
9. Zmienia się treść zapisu §4 projektu umowy – Formularza Nr 6 do SIWZ w sposób
następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
§4
1.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1
niniejszej umowy z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia
celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących
norm i zasad wiedzy technicznej.

2.

Miejscem przekazania przedmiotu niniejszej umowy jest siedziba Zamawiającego.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji będzie protokół
odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę z klauzula „odbieram”.

3.

Zamawiający po otrzymaniu przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1
niniejszej umowy przystąpi do czynności odbioru, który zakończy się w terminie do
3 dni roboczych od daty jego otrzymania. Efektem odbioru może być:
1) przyjęcie opracowanego dokumentu wraz z podpisaniem protokołu odbioru
z klauzulą „odbieram”,
2) zwrot opracowanego dokumentu, z podaniem na piśmie w protokole odbioru
przyczyn odmowy odbioru, z uwzględnieniem poniższych zapisów:
a) w razie stwierdzenia wad lub błędów w opracowanym dokumencie Wykonawca
usunie je zgodnie z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Zamawiającego
w protokole odbioru, w terminie 4 dni kalendarzowych od daty wskazanej
w protokole, na własny koszt,
b) po upływie terminu wskazanego w protokole odbioru, jeżeli Wykonawca nie
usunie wskazanych przez Zamawiającego wad i błędów, w tym odmówi ich
usunięcia lub dokona ich usunięcia błędnie, a dzieło nadal będzie wadliwe,
Zamawiający odstąpi od umowy zgodnie z zapisem §9 ust. 1 pkt. 5 niniejszej
umowy.
4. Protokół odbioru z klauzulą „odbieram”, o którym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu stanowić będzie zakończenie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz
podstawę do wystawienia faktury.
5. Zamawiający nie przewiduje częściowych odbiorów przedmiotu umowy.
6. Jeżeli mimo dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego, opracowanie
zostanie zakwestionowane w całości lub części przez uprawnione organy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy będzie on zobowiązany do usunięcia usterek bez
możliwości żądania dodatkowej zapłaty.

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
§4
1.

Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w
§1 niniejszej umowy z należytą starannością i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia
celu, któremu one służą, z uwzględnieniem aktualnych przepisów, obowiązujących
norm i zasad wiedzy technicznej.

2.

Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania dokumentów dot. realizacji etapu I,
wynikających z harmonogramu prac do dnia 10 listopada 2015r. Miejscem
przekazania opracowanych dokumentów będzie siedziba Zamawiającego.
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji będzie protokół
odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę z klauzula „odbieram”.

3.

Etap II przedmiotu niniejszej umowy polegający na prezentacji przez Wykonawcę
wyników oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz obowiązujących na terenie Miasta Zgorzelec
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrealizowany zostanie
w miejscu i godzinie pisemnie wyznaczonej przez Zamawiającego.

4.

Zamawiający po otrzymaniu dokumentów dotyczących realizacji etapu I, o którym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przystąpi do czynności odbioru, który zakończy
się w terminie do 3 dni roboczych od daty jego otrzymania. Efektem odbioru może
być:
1) przyjęcie opracowanego dokumentu wraz z podpisaniem protokołu odbioru
z klauzulą „odbieram”,
2) zwrot opracowanego dokumentu, z podaniem na piśmie w protokole odbioru
przyczyn odmowy odbioru, z uwzględnieniem poniższych zapisów:
a) w razie stwierdzenia wad lub błędów w opracowanym dokumencie
Wykonawca usunie je zgodnie z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez
Zamawiającego w protokole odbioru, w terminie 4 dni kalendarzowych od daty
wskazanej w protokole, na własny koszt,
b) po upływie terminu wskazanego w protokole odbioru, jeżeli Wykonawca nie
usunie wskazanych przez Zamawiającego wad i błędów, w tym odmówi ich
usunięcia lub dokona ich usunięcia błędnie, a dzieło nadal będzie wadliwe,
Zamawiający odstąpi od umowy zgodnie z zapisem §9 ust. 1 pkt. 5 niniejszej
umowy.

5.

Protokół odbioru z klauzulą „odbieram”, o którym mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu stanowić będzie zakończenie realizacji etapu I przedmiotu niniejszej
umowy oraz podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 3 ust. 3
pkt. 1 niniejszej umowy.

6.

Dniem zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest dzień podjęcia przez
Radę Miasta Zgorzelec uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgorzelec oraz obowiązujących
na terenie Miasta Zgorzelec miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury częściowej, o której mowa
w § 3 ust. 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

7.

Zamawiający nie przewiduje częściowych odbiorów przedmiotu umowy.

8.

Jeżeli mimo dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego, opracowanie
zostanie zakwestionowane w całości lub części przez uprawnione organy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy będzie on zobowiązany do usunięcia wad
dokumentacji i błędów bez możliwości żądania dodatkowej zapłaty, w terminie
określonym przez Zamawiającego.

10. Zmienia się treść zapisu §6 ust. 1 pkt. 1 lit. a projektu umowy – Formularza Nr 6 do
SIWZ w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w §2
ust. 1 niniejszej umowy,
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy – w wysokości 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §3 ust. 1 niniejszej umowy, za
każdy dzień zwłoki odpowiednio, licząc od dnia następnego po upływie terminów
określonych w §2 ust. 1 niniejszej umowy,
11. Zmienia się treść zapisu §7 ust. 1 pkt. 1 lit. d projektu umowy – Formularza Nr 6 do
SIWZ w sposób następujący:
Przed zmianą zapis brzmiał:
a) zmiany terminu sesji Rady Miasta Zgorzelec,
Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:
a) zmiany terminu sesji Rady Miasta Zgorzelec, określonego w niniejszej umowie na
dzień 24 listopada 2015r.

12. W projekcie umowy – Formularzu Nr 6 do SIWZ w §11 ust. 2 dodaje się pkt. 3
w brzmieniu :
3) harmonogram prac

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania
i składania ofert.
Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający załącza formularz ofertowy –
Formularz Nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy – Formularz Nr 6 do SIWZ w wersji
obowiązującej (zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym).

Z up. Burmistrza Miasta

Piotr Konwiński
/Zastępca Burmistrza/

