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Ogłoszenie nr 540035852-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.
Łowicz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 509997-N-2019
Data: 04/02/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Łowicz, Krajowy numer identyfikacyjny 75014862100000, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 046 830-91-51, e-mail
wydzial.inwestycji@um.lowicz.pl, faks 046 830-91-60.
Adres strony internetowej (url): http://www.lowicz.eu/pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

http://www.lowicz.eu/bip/Budowa_drogi_stanowiacej_polaczenie_ulicy_Warszawskiej_i_Bolimowskiej_na_terenie_miasta_Lowicza_wraz_z_budowa_ronda_na_ul_Warszawskiej_i_rond

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: SIWZ
Punkt: 15
W ogłoszeniu jest: 15.1. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące
wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III SIWZ. 15.2. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi
Formularz 2.1., zamieszczony w niniejszej SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 15.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ryczałtowa oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu
zamówienia w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, o których mowa w Tomach I-III SIWZ. 15.2. Cena ryczałtowa oferty zostanie wyliczona przez
Wykonawcę w oparciu o Kosztorys ofertowy, którego wzór stanowi Formularz 2.1., zamieszczony w niniejszej SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: § 9 WYNAGRODZENIE, ROZLICZENIE I PŁATNOŚĆ
Punkt: Umowa
W ogłoszeniu jest: 1. Wartość umowną za wykonanie przedmiotu strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto…………..…………….zł + podatek
VAT (23%) ……………….… zł, co daje razem cenę brutto:…………………….…..……..zł (słownie złotych brutto:
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..) 2. Wartość umowna została wyliczona
w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, oraz ceny jednostkowe wykazane przez Wykonawcę w
Kosztorysie Ofertowym obowiązują w okresie trwania umowy i nie podlegają waloryzacji. 4. Ceny jednostkowe wykazane przez Wykonawcę w Kosztorysie
Ofertowym uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, ·rozliczane
będzie na podstawie dziesięciu faktur, dziewięciu faktur częściowych to jest po wykonaniu odpowiednio 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% zakresu
robót oraz jednej faktury końcowej po wykonaniu 100% wartości zadania, wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu
wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane. Załączone do faktur
zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być potwierdzone i sprawdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone przez
Zamawiającego. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty, stanowić będzie sumę iloczynów ilości wykonanych robót i cen jednostkowych odpowiadających
poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego, powiększoną o podatek VAT.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Wartość umowną ryczałtową za wykonanie przedmiotu strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę: netto…………..
…………….zł + podatek VAT (23%) ……………….… zł, co daje razem cenę brutto:…………………….…..……..zł (słownie złotych brutto:
………………………………………………………………………………………………………………………..……………..) 2. Wartość umowna ryczałtowa została
wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy. 3. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, oraz ceny jednostkowe wykazane przez
Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym obowiązują w okresie trwania umowy i nie podlegają waloryzacji. 4. Ceny jednostkowe wykazane przez Wykonawcę w
Kosztorysie Ofertowym uwzględniają wszystkie koszty, jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. 5. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za
roboty, rozliczane będzie na podstawie dziesięciu faktur, dziewięciu faktur częściowych to jest po wykonaniu odpowiednio 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%,
80%, 90% zakresu robót oraz jednej faktury końcowej po wykonaniu 100% wartości zadania, wystawianych przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do
faktury zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonych przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3c29a38a-87e5-4b07-9afe-f436da867493
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Załączone do faktur zestawienie wartości wykonanych i odebranych robót musi być potwierdzone i sprawdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzone
przez Zamawiającego. 6. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za roboty, stanowić będzie sumę iloczynów ilości wykonanych robót i cen jednostkowych
odpowiadających poszczególnym pozycjom kosztorysu ofertowego, powiększoną o podatek VAT.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: par. 11 ust. 1 pkt. 5
Punkt: Umowa
W ogłoszeniu jest: Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z przyczyn
zależnych od Wykonawcy w wysokości 2000,00 wynagrodzenia netto, dotyczy punktu 6.2, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od
terminu określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym;
W ogłoszeniu powinno być: Za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót określonych w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo – finansowym z
przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 2000,00 wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia licząc od terminu
określonego w uzgodnionym przez Zamawiającego harmonogramie rzeczowo – finansowym;

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/3c29a38a-87e5-4b07-9afe-f436da867493
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