Do Zainteresowanych
Wrocław, dn. 27.04.2020 r.
Dotyczy: postępowania na zadanie pn. Przebudowa parteru Centrum Kultury
Wrocław -Zachód – dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, o znaku
2/2020
W związku z otrzymaniem pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), wyjaśniam co następuje:
Pytanie nr 1
W nawiązaniu do w/w przetargu wnosimy o dopuszczenie miesięcznego rozliczenia faktur
Odpowiedź
Zamawiający modyfikuje zapisy § 9 ust. 1 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:
Za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ................................. zł brutto (słownie:
……………….. złotych brutto), w tym: podatek VAT (23 %) w wysokości ………………… zł
(słownie: ………….. złotych ), …………….. zł netto (słownie: …………………… złotych netto),
które zostanie uregulowane w trzech ratach w następujący sposób:
a) I rata w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, po wykonaniu 20% prac;
b) II rata w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, po wykonaniu kolejnych
20% prac;
c) III rata w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto po wykonaniu kolejnych
20% prac.
Pozostałe wynagrodzenie na zakończenie robót.
Procent wykonania prac budowlanych każdorazowo musi być stwierdzony na piśmie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego powołanego przez Zamawiającego.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy
z tytułu wykonania niniejszej Umowy, w tym koszty związane z realizacją obowiązków
wynikających z udzielonej gwarancji i serwisu gwarancyjnego opisanych w § 7.
Wykonawca nie może żądać pokrycia żadnych kosztów dodatkowych.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający potwierdza, że rozliczenie z wykonawcą odbędzie się jedną fakturą po
zakończeniu robót?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji Projektu umowy dotyczących rozliczenia
za wykonane prace.
Pytanie nr 3
W nawiązaniu do w/w przetargu wnosimy o dopuszczenie miesięcznego rozliczenia faktur
oraz term płatności 14 dni.
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Projektu umowy i wyraził zgodę na
płatność w czterech ratach, w sposób określony w odpowiedzi na Pytanie nr 1.
Zamawiający nie wyraża zgody na 14 dniowy termin płatności, gdyż termin ten nie jest
możliwy, ze względu na procedury wynikające z rozliczenia Zamawiającego z Miastem.
Zamawiający skraca jednak ten okres do 20 dni i tym samym modyfikuje zapisy § 9 ust.
2 Projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający dokona płatności w terminie 20 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionych i zgodnych z niniejszą Umową faktur VAT na wskazany w nich nr rachunku
bankowego.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza zmodyfikowany wzór Załącznika nr 9 do SIWZ –
Projekt umowy, uwzględniający wprowadzoną zmianę.
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