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Modyfikacja SIWZ zadania pn. ,, Budowy północno - zachodniej obwodnicy
Kolna łączącej drogi 63 i 647
1. pkt. 3.1 Część Nr 2 otrzymuje brzmienie:
Część Nr 2:
Ulica Aleksandrowska i Dębowa:
-

Budowa kanalizacji sanitarnej dł. 880,5 mb

Ważne:
-

Na część Nr 1 oferent zawrze umowę z Zamawiającym

-

Na cześć Nr 2 oferent zawrze umowę z Zamawiającym działającym w imieniu i na rzecz
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Spółka z o.o. w
Kolnie ul. Witosa 4,

2. Pkt 8.5.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Oświadczenie, że spełnia i akceptuje warunki określone w SIWZ oraz, że
akceptuje warunki określone we wzorze umowy – stanowiącym załącznik Nr 6 SIWZ
3.

Pkt 9.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9.1 Wykonawcy łącznie z formularzem ofertowym (wzór nr 1) dla potwierdzenia, spełnienia
wymaganych warunków do realizacji zamówienia, powinni załączyć dokumenty wymienione
w pkt. 8:
a)

w przypadku Spółki Cywilnej należy przedłożyć umowę spółki i wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert dla każdego wspólnika,

b)

w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) należy dołączyć:
-

pełnomocnictwo dla podmiotu wiodącego do reprezentowania wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia
umowy o zamówienie publiczne. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez
wszystkich przedstawicieli podmiotów występujących wspólnie,

-

każdy podmiot oferty wspólnej składa dokumenty wymienione określone w pkt.
8.1.1; 8.3.1; 8.4.1; 8.4.2; 8.4.3; 8.4.4;; 9.2;

-

W przypadku pozostałych dokumentów – mogą być złożone przez lidera lub
podmioty konsorcjum i będą oceniane łącznie.

-

wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem wiodącym –
liderem.

4. Pkt 9.4 SIWZ otrzymuje brzmienie:
9.4 Uproszczone kosztorysy ofertowe.
8. W pkt. 16.2 dodaje się:
- opracowaniem tymczasowego projektu organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i
zapewnieniem dojazdów do nieruchomości położonych przy budowanej drodze ,
9. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy w § 3 pkt 2 dodaje się:
- opracowanie tymczasowego projektu organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem i
zapewnieniem dojazdów do nieruchomości położonych przy budowanej drodze ,
10. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy dotyczącego Części Nr 2 wstęp umowy otrzymuje
brzmienie:
Umowa zawarta w dniu …………………..……. 2009 roku w Kolnie pomiędzy:
Miastem Kolno działającym w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplej i
Gospodarki Wodno-Ściekowej w Kolnie Spółka z o.o. ul. Witosa 4
Nr telefonu/faks: 086 278 3179
REGON: 451086334
NIP 29101-12-895
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………..
zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”:
a ………………………….
Siedziba: ……………………..
Nr telefonu/faks: ………………… fax: ………………….
REGON: ……………..
NIP …………………
KRS ..........................................
reprezentowanym przez:
1. …………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy „ Wykonawcą"
11. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy dotyczącego Części Nr 2 w § 1 dodaje się pkt.9
Płatnik – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno – Ściekowej Sp. z o.o. w
Kolnie
12. Zał. Nr 6 – w projekcie umowy dotyczącego Części Nr 2 w § 7 otrzymuje brzmienie:
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej kwocie netto ................................. zł, plus należny
podatek VAT w wysokości .................................................... zł.

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ....................................................... zł
słownie: ............................................................... . Fakturę należy wystawić na Płatnika tj.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o.
w Kolnie ul. Wincentego Witosa 4
2. Za roboty wystawiona będzie faktura VAT – dopuszcza się częściowe fakturowanie do
wysokości 70 % wartości umowy, obejmujące zgłaszany zakres rzeczowy. Podstawę
wystawienia faktury VAT częściowej stanowił będzie „Protokół odbioru robót w toku”
podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron.
3. Uruchomienie płatności dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 30 dni od daty złożenia
faktury VAT Płatnikowi wraz z protokółem odbioru robót oraz z dokumentem
potwierdzającym uregulowanie należności za poprzedni okres rozliczeniowy wobec
podwykonawcy robót, których wartość przekracza 10 000 zł. Należność za wykonane
roboty
płatna
będzie
przelewem
na
rachunek
Wykonawcy
nr
……………………………………………………………………………..
4. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową VAT
wystawioną na podstawie protokołu końcowego odbioru robót w ciągu 10 dni po
odbiorze robót płatną w terminie 30 dni od daty jej złożenia.
5. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę przekazania przez
Zamawiającego polecenia przelewu do banku.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez
podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o
dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.
13. Przedmiar robót budowy ul. Aleksandrowskiej otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 1
14. Przedmiar robót budowy ul. Dębowej otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 2
15. Przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami ul. Aleksandrowskiej otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 3
16. Przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami ul. Dębowej otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 4
17. Przedmiar robót budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i
przykanalikami ul. Świerkowej otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 5
18. Przedmiar robót budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami ul. Dębowej i
Aleksandrowskiej otrzymuje brzmienie:
Załącznik nr 6
19. Uzupełnienie o opis techniczny ul. Dębowej
Załącznik nr 7
20. Przekrój konstrukcyjny – zjazd publiczny w ul. Aleksandrowskiej
Załącznik nr 8

