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Wrocław, dnia 08.11.2017 r. 
 

OZP-2621-23/2017 
INFORMACJA NR 4 – zmiana SIWZ z dnia 08.11.2017 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: „Wykonanie i dostarczenie druków: 
Druki ogólne Muzeum Pana Tadeusza, Druk kalendarza dla Festiwalu Tradycji Literackich.  

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 1579) dokonuje się modyfikacji SIWZ, która  wymaga 
zmiany treści ogłoszenia: 

 
   

1) Zmienia si ę pkt. 3.6 SIWZ – Informacja o przewidywanych zamówi eniach, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 
 
Jest: 

Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (jeżeli 
zamawiaj ący przewiduje udzielenie takich zamówie ń).  

Nie dotyczy  

 
Winno by ć: 

Informacja o przewidywanych zamówieniach (dla cz. 1 ) o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 
Pzp  (jeżeli zamawiaj ący przewiduje udzielenie takich zamówie ń). 

Zamawiaj ący  zamierza  udzieli ć zamówienia  polegaj ącego  na  powtórzeniu  podobnych  
usług  dla cz. 1, w    zakresie    odpowiadaj ącym    cało ści    zamówienia podstawowego    i    
na    warunkach analogicznych jak dla zamówienia po dstawowego. 

2) Zmienia si ę § 4 wzoru umowy stanowi ący zał. 2a dla cz. 1:  
Jest: 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 

ryczałtowe.  

2. Wysokość całkowitego łącznego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wyniesie 

brutto: …………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. …………….. zł netto (słownie: 

…………….. złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym:  

1) Ulotka o Muzeum: brutto …………… zł, (słownie: ……………. złotych), tj. 

……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone o należny podatek od 

towarów i usług (VAT),   

2) Folder wystawy stałej „Rękopis Pana Tadeusza”: brutto …………… zł (słownie: 

……………. złotych), tj. ……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone o 

należny podatek od towarów i usług (VAT),   
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3) Folder wystawy stałej „Misja: Polska”: brutto ……………… zł (słownie: 

……………. złotych), tj. ……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone  o 

należny podatek od towarów i usług (VAT),   

4) Plakaty: brutto ……………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. ……….. zł 

netto (słownie: …………….. złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług 

(VAT),  

5) Ulotka programowa: brutto ……………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. 

……….. zł netto (słownie: …………….. złotych) powiększone o należny podatek od 

towarów i usług (VAT).  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy nie może 

ulec zmianie.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, jakie 

Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności koszt związany z obsługą gwarancji, koszt wydruków próbnych, koszt druku, 

koszt opakowań oraz koszt dostawy druków do siedziby Zamawiającego.  

 

Winno być: 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie 
ryczałtowe.  
2. Wysokość całkowitego łącznego wynagrodzenia za cały przedmiot umowy wyniesie 
brutto: …………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. …………….. zł netto (słownie: 
…………….. złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w tym:  
1) Ulotka o Muzeum: brutto …………… zł, (słownie: ……………. złotych), tj. 
……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone o należny podatek od 
towarów i usług (VAT),   
2) Folder wystawy stałej „Rękopis Pana Tadeusza”: brutto …………… zł (słownie: 
……………. złotych), tj. ……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone o 
należny podatek od towarów i usług (VAT),   
3) Folder wystawy stałej „Misja: Polska”: brutto ……………… zł (słownie: 
……………. złotych), tj. ……….. zł netto (słownie: ……………. złotych) powiększone  o 
należny podatek od towarów i usług (VAT),   
4) Plakaty: brutto ……………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. ……….. zł 
netto (słownie: …………….. złotych) powiększone o należny podatek od towarów i usług 
(VAT),  
5) Ulotka programowa: brutto ……………… zł (słownie: ……………. złotych), tj. 
……….. zł netto (słownie: …………….. złotych) powiększone o należny podatek od 
towarów i usług (VAT). 
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie w okresie 

obowiązywania umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia objętości publikacji, przy czym 

w takim przypadku wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie w stosunku do wynagrodzenia 

ustalonego w ustępie poprzednim.  

4. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Wykonawcę uwzględnia wszystkie koszty, 

jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym w 

szczególności koszt związany z obsługą gwarancji, koszt wydruków próbnych, koszt druku, 

koszt opakowań oraz koszt dostawy druków do siedziby Zamawiającego.  
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3) Zmienia się § 10 wzoru umowy stanowiący zał. 2a dla cz. 1: 

Jest: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności zmiany 

(wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co najmniej 

jednej z okoliczności wymienionych poniżej:   

1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. 

klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania 

zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,   

2) wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania 

obowiązków wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach 

powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.   

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, 

niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac.  

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza 

zmianą przedstawicieli stron, o których mowa w § 6 umowy. Dla skutecznej zmiany 

przedstawicieli stron wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony.  

 

Winno być: 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku konieczności 

zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia co 

najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:   

1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym (np. 

klęski żywiołowej itp.) mającej bezpośredni wpływ na sposób i terminowość wykonania 

zamówienia, jeżeli jej wpływ dotyczy aktualnie wykonywanych prac,   

2) wstrzymania realizacji zamówienia przez Zamawiającego, opóźnienia wykonania 

obowiązków wynikających z umowy przez Zamawiającego lub przerw w pracach powstałych z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.   

3) Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy może ulec zmianie w okresie obowiązywania 
umowy w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia objętości publikacji przy czym w takim przypadku 
wynagrodzenie zostanie ustalone proporcjonalnie w stosunku do wynagrodzenia ustalonego w § 4 ust. 2 

2. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do podwyższenia ryczałtowego wynagrodzenia 

Wykonawcy, które jest ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, 

niezależnie od faktycznego rozmiaru lub kosztów prac.  

3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, poza 

zmianą przedstawicieli stron, o których mowa w § 6 umowy. Dla skutecznej zmiany przedstawicieli 

stron wystarczy pisemne powiadomienie drugiej strony. 
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Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę 

powyższe odpowiedzi oraz zmiany do SIWZ, jako stanowiące integralną część SIWZ. 

W zaiązku z powyższym w dniu dzisejszym na stronie internetowej Zamawiającego zostanie 
załączony Aktualny projekt umowy zał. 2a – dla cz. 1  

 

 
      
     ZATWIERDZIŁ 

Dyrektor ZNiO 
(-) dr Adolf Juzwenko 


