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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
 
 
Dotyczy: ZP/34/TP/2021 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym                                      

na: 83760 Usunięcie uschniętych drzew oraz zakup i wykonanie nasadzeń drzew wraz z ich pielęgnacją                  
w ramach usunięcia zgłoszonych usterek na zadaniu: "Naprawa usterek gwarancyjnych na Stadionie 
Olimpijskim we Wrocławiu - Zadanie III" 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

 

Zmiana nr 1  

 

Zamawiający skreśla we Wzorze umowy w § 10 ust. 3 w brzmieniu:  

 

„3. Kary umowne z tytułów określonych w § 9 ust. 1 pkt  2) – 13) mogą być sumowane. Łączna maksymalna wysokość 

kar umownych z tych tytułów nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 8 ust. 1.” 

 

i zastępuje następującym brzmieniem:  

 
„3. Kary umowne z tytułów określonych w § 9 ust. 1 pkt  2) – 13) mogą być sumowane. Łączna maksymalna wysokość 

kar umownych z tych tytułów nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia netto, określonego w § 8 ust. 1 zdanie 

pierwsze.” 

 

Zmiana nr 2  

 

Zamawiający w § 8 ust. 7 dodaje następujące zdanie:  

 

„Wykonawca jest zobowiązany wskazywać na fakturze wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”. 
 

Zmiana nr 3  

 

Zamawiający skreśla w  § 8 ust. 1 Wzoru umowy  

 

„1. Ryczałtowe całkowite wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na Wykonawcy  

i przewidzianych w umowie wynosi …………… zł brutto (słownie: …………… zł), w tym podatek VAT(…%) 

…………………….zł (słownie: …………………...). W tym: 

1) ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….zł) w tym podatek VAT(…%) …………………….zł 

(słownie: …………………...) w zakresie wskazanym w § 2 pkt 1.1, 

2) ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….zł) w tym podatek VAT(…%) …………………….zł 

(słownie: …………………...) w zakresie § 2 pkt 1.2.”  

 

 

 

http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_34_2021/index.html
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_34_2021/index.html
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_34_2021/index.html
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/p_34_2021/index.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001129
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i zastępuje następującym brzmieniem:  

 

„1.     Ryczałtowe całkowite wynagrodzenie za wykonanie wszystkich obowiązków spoczywających na Wykonawcy  

i przewidzianych w umowie wynosi tj. …………… zł  brutto (słownie: …………… zł) w tym                                          

netto (słownie: …………… zł)…………… zł oraz podatek VAT(…%) …………………….zł (słownie: 

…………………...). W tym: 

1) ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….zł) w tym …………………………………..zł netto 

(słownie:………………………………..) oraz podatek VAT(…%) …………………….zł (słownie: 

…………………...) w zakresie wskazanym w § 2 pkt 1.1, 

2)        ……………….. zł brutto (słownie: ……………………………….zł) w tym …………………………………..zł netto 

(słownie:………………………………..) oraz podatek VAT(…%) …………………….zł (słownie: 

…………………...) w zakresie § 2 pkt 1.2.”  

 

Zmiana nr 4  

 
Zamawiający skreśla w  § 8 ust. 3 Wzoru umowy  
„3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) płatne będzie jednorazowo po pozytywnym odbiorze końcowym, 

o którym § 7 ust. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej  faktury VAT.” 

 

i zastępuje następującym brzmieniem:  

 

„3 Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) płatne będzie jednorazowo po pozytywnym odbiorze końcowym, 

o którym § 7 ust. 3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do dnia 31.12.2021 r. na podstawie prawidłowo 

wystawionej  faktury VAT. „ 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

 

 
Z poważaniem  
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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