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Iłowa, dnia 08.01.2018r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami) zmienia się Specyfikację
Istotnych Warunków Zamówienia jak poniżej:
Rozdział XV pkt. 18 Warunki płatności było:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o
protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktur VAT wystawianych przez
Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości wykonanych
robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty
poprzednio zafakturowane przy czym maksymalna kwota jaką Zamawiający wypłaci
Wykonawcy w 2017r. za wykonanie przedmiotu umowy wyniesie 260 000,00zł.
2) Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót winno być sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w pkt.
1, nie może przekroczyć 80 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Faktura końcowa
wynosząca co najmniej 20 % wartości wynagrodzenia umownego wystawiona zostanie po
dokonaniu odbioru i dopuszczeniu obiektu do użytkowania.
4) Podstawą do rozliczenia za opracowaną dokumentację projektową będzie protokół zdawczo
odbiorczy zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego.
Rozdział XV pkt. 18 Warunki płatności jest:
1) Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczane będzie nie częściej niż raz w miesiącu, w oparciu o
protokół odbioru częściowego elementów robót, na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości
wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o
zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane
2) Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót winno być sprawdzone i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) Do momentu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o których mowa w
pkt. 1, nie może przekroczyć 70 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto. Faktura
końcowa wynosząca co najmniej 30 % wartości wynagrodzenia umownego wystawiona
zostanie po dokonaniu odbioru i dopuszczeniu obiektu do użytkowania.
4) Podstawą do rozliczenia za opracowaną dokumentację projektową będzie protokół
zdawczo odbiorczy zatwierdzony i podpisany przez Zamawiającego.

