Mniszków, dn. 05.06.2020

r.

Nr sprawy: ZP. 271/4/2020/RB
Zmiana

nr3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zadania pn.:
„Odbiór
zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Mniszków w 2020-2021
roku”.
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy

i

z

2019 poz.1843), Gmina Mniszków informuje, że do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia — załącznik nr 5, znak: ZP. 271/4/2020/RB wprowadza zmiany w następujący sposób:
(t.j. Dz.U.

1.

z

W załączniku nr 5 Wzór umowy:

Zamiast:

53
Wynagrodzenie.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, zgodnie z ofertą
.. zł, podatek vat......% w
Wykonawcy i stanowi kwotę: netto..................... Zł, Słownie........
zł, słownie...
brutto.....
zł,
słownie................”
zł,
kwotę
wysokości

1.

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w okresach kwartalnych. Kwota ryczałtowa zostanie
wypłacona Wykonawcy w 8-u równych częściach.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe - o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane
z realizacją usług objętych SIWZ, z załącznikami i wyjaśnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w szczególności koszty transportu
i
zagospodarowania odpadów, opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku tzn. opłatę
marszałkowską - dla masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne
podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
1.

VAT.

Winno być:

83
Wynagrodzenie.

aaa

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy, zgodnie z ofertą
zł, podatek vat......% w
stanowi kwotę: netto..
Z, SOWNIE
Wykonawcy
SŁOWNIE.........eauaa
Zł,
„. zł, kwotę brutto...
wysokości.................. Zł, Słownie........

i

pain

„

2. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w

okresach kwartalnych. Kwota ryczałtowa zostanie

wypłacona Wykonawcy w 4 równych częściach.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe - o którym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty związane
tytułu
z realizacją usług objętych SIWZ, z załącznikami
wyjaśnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania
innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w szczególności koszty transportu
zagospodarowania odpadów, opłatę za umieszczenie odpadów na składowisku tzn. opłatę
marszałkowską - dła masy odpadów, których unieszkodliwienie przez składowanie będzie konieczne
podczas zagospodarowania odpadów odebranych przez Wykonawcę.
4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w ust. 1.
5. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury

i

z

i

VAT.

6. Za

i.

nieterminową płatność, Wykonawca ma

prawo

naliczyć odsetki ustawowe

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdził:

