
 
 

 

Rzeszów, dnia 19.05.2016 r. 

 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia 

                                                                  zaproszenia do składania ofert nr: 1/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Dotyczy postępowania pn. „Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) z częścią socjalno – 

administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, oraz 

niezbędną infrastrukturą techniczną” w ROGOŹNICY k. RZESZOWA dz. nr 1020, 1021, 1023,1024/1, 

1024/2, (1025 - 1045), 598/1, 1061, 1062 z dnia 16.05.2016 r.  

1. Zamawiający modyfikuje pkt IX. 3 Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, dotyczący elementów które 

ma zawierać oferta Wykonawcy: 

„3. Kosztorys ofertowy - sporządzony w oparciu o kompletną dokumentacje projektową, może zostać złożony 

w formie tożsamej z harmonogramem realizacji robót budowlanych. Wykonawca z którym Zamawiający 

podpisze umowę będzie zobligowany przedłożyć kosztorys ofertowy szczegółowy w terminie 14 dni od dnia 

podpisania umowy”. 

2. W § 2 projektu umowy dodaje się ust. 23 o treści: „Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy  

z Zamawiającym przedłoży kosztorys ofertowy szczegółowy przedmiotu zamówienia”. 

 

3. W  § 5 projektu umowy Zamawiający modyfikuje ust. 4 w następujący sposób: „Płatność za przedmiot umowy 

będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego 

protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania przez Zamawiającego /faktury VAT, a także 

oświadczenia Podwykonawców, że otrzymali oni należne im wynagrodzenie. Dodatkowo wraz z ostatnią 

fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy”. 

 

4. W § 7 ust. 13  projektu umowy Zamawiający usuwa pkt 2); 

 

5. W § 10 ust 2. projektu umowy modyfikuje się treść pkt 1) i 2) w następujący sposób: 

„ 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 oraz w terminach 

określonych w harmonogramie robót budowlanych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

netto za każdy dzień opóźnienia, 

2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie tych wad”, 

6. W § 10 projektu umowy dodaje się w ust. 2 pkt 8) o treści: „nie przedłożenia Zamawiającemu  

w terminie kosztorysu ofertowego szczegółowego – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.” 

 

7. W § 10 projektu umowy dodaje się w ust.5 o treści: „Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich 

wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę oraz z należności Wykonawcy określonej w wystawionej 

fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę”. 

 

                                                                                                               

                                                                                                          Rafał Rybka  

                                                                                      Prezes Zarządu Komplementariuszy 


