Kraków, dnia 03 grudnia 2013 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
MODYFIKACJA SIWZ
dot. sprawy ZP/0009/PD/2013

Szanowni Państwo,
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 roku, poz. 907, z późn. zm.)
informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, systemu zasilania
prasy wysokociśnieniowej włączając inwertor i transformator z blokiem diód prostowniczych
wraz z systemem bezpieczeństwa, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy (numer
sprawy j.w.), wprowadził następujące zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Rozdział XVIII SIWZ – SPOSÓB OBLICZENIA CENY otrzymuje brzmienie:
„Cenę należy określić w EURO ściśle według zasad określonych w Załączniku Nr 2 do SIWZ –
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI GWARANCJI.”
W załączniku nr 1 do SIWZ – FORMULARZ OFERTY, postanowienie pkt. 1 otrzymuje
brzmienie:
„.................................................... euro netto (słownie: ...................................................), kwota
powyższa zostanie powiększona w tym należny podatek od towarów i usług VAT obliczony według
stawki wynoszącej na dzień składania ofert w postępowaniu ............. %, cena oferty obejmuje
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia w szczególności: zakładany zysk,
cła i opłaty celne, koszty dostawy do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenia na czas transportu,
opakowania, należne podatki.”
W załączniku nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Całkowita wartość umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i według
specyfikacji szczegółowej zawartej w ofercie wynosi ............................................................ euro
netto, (słownie: ...................................................................................................), kwota powyższa
zostanie powiększona o należny podatek VAT według stawki ....... % w kwocie
……………………......................... euro (słownie: ………………………................................).”
W załączniku nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Wartość netto umowy wskazana w pkt. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją umowy z
wyłączeniem podatku VAT.”
W załączniku nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Zapłata zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 14 dni od daty
wystawienia faktury, jednak nie wcześniej niż 7 dni od daty doręczenia faktury.”
W załączniku nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Podstawę do wystawienia faktury będzie stanowił podpisany przez przedstawicieli stron
bezusterkowy protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy.”
W załączniku nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca wystawi fakturę w euro w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.”
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W załączniku nr 5 do SIWZ – PROJEKT UMOWY, § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„W przypadku zwłoki Zamawiającego z zapłatą należności wynikających z umowy, Wykonawca
przed ewentualnym skierowaniem sprawy o zapłatę na drogę postępowania sądowego wezwie
Zamawiającego do zapłaty na piśmie, zakreślając mu dodatkowy 14 – dniowy termin do zapłaty
liczony od dnia dostarczenia wezwania.”
Jednocześnie w celu ułatwienia wykonawcom składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu,
zamawiający zamieścił na stronie internetowej http://www.ios.krakow.pl/92,a,aktualne.htm,
zmodyfikowany plik SIWZ.
Pełnomocnik Dyrektora Instytutu

ds. Zamówień Publicznych
mgr Robert Kochański

INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA, THE INSTITUTE OF ADVANCED MANUFACTURING
TECHNOLOGY,
30-011 Kraków, ul. Wrocławska 37a,
tel. dyr. +48 12 63 17 100 ⋅ fax +48 12 63 39 490 ⋅ www.ios.krakow.pl ⋅ ios@ios.krakow.pl

