
 

 

Kraków, dnia 27.04.2015 r. 

 

 

ZP-03/15 modyfikacja SIWZ 1 

 

 

Do wszystkich wykonawców 

 

 

I. Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(zwanej dalej Pzp) Zamawiający dokonuje poniżej modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na przeprowadzeniu kampanii 

reklamowej na nośnikach reklamy zewnętrznej typu CLP (Citylight- 1,2 x 1,8 m) w 

Krakowie i Warszawie. Postępowanie ZP-03/15: 

 

- We wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) nadaje nową treść § 3: 

1. Wstępna wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 
_________ zł brutto (słownie: __________), w tym _______ zł netto i podatek VAT według 
obowiązującej stawki 23%. 

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wyliczona jako iloczyn ceny brutto 
______ złotych (w tym _______ zł netto i podatek VAT) za ekspozycję reklamy na jednym 
nośniku i ilości nośników, na których w okresie ustalonym w niniejszej umowie została 
wykonana ekspozycja reklamy Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozliczenie częściowe 
umowy. Podstawę do tego wyliczenia i do wystawienia faktur VAT za każdą z kampanii będą 
stanowiły protokoły odbioru (dokumentacja fotograficzna) zrealizowanych usług, o których 
mowa w § 2 ust. 5umowy. 

3. Za wykonanie przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy usług w ramach każdej z kampanii 
reklamowej określonej w § 1 ust. 2 Zamawiający otrzyma należne wynagrodzenie w wysokości 
100 zł netto powiększone o należny podatek VAT. 

4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy (dla każdej kampanii reklamowej) 
zostanie dokonana w dwóch częściach, w następujący sposób: 

1) część pierwsza, w wysokości 100 zł netto zostanie rozliczona poprzez wzajemne potrącenie 

wierzytelności przysługujących Stronom a wynikających z niniejszej umowy, na podstawie 

prawidłowo wystawionych faktur VAT, prawidłowo wystawionej po zakończeniu każdej z 

kampanii, doręczonych wzajemnie obu Stronom w terminie 14 dni od dnia zakończenia 

wykonywania niniejszej umowy. Strony niniejszym wyrażają nieodwołalną zgodę na 

dokonanie potrącenia wierzytelności w sposób określony w niniejszym ustępie. 

Jeżeli Strona nie wystawi w terminie faktury VAT, pomimo że będą zachodziły przesłanki 
wystawienia faktury VAT określone postanowieniami umowy oraz we właściwych 
przepisach, druga Strona może wezwać ją do natychmiastowego wystawienia faktury VAT. 
Jeżeli pomimo wezwania, Strona nadal nie wystawi faktury VAT, druga Strona może żądać 
od niej zapłaty kary umownej w wysokości stanowiącej równowartość podatku od towarów i 
usług na który miała opiewać niewystawiona faktura VAT. Zapłata kary umownej określonej 
w niniejszym punkcie nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez Stronę wezwania do 
zapłaty tej kary 

2) część druga (wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 in fine minus wartość części 
pierwszej), zostanie zapłacona przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 
dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT, prawidłowo wystawionej po 
zakończeniu każdej z kampanii.  

5. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z ust. 1 obejmować będzie wszelkie koszty jakie poniesie 
Wykonawca z tytułu wykonania umowy.  



 

 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia netto 
wchodzącego w skład wynagrodzenia brutto, stawka podatku VAT oraz wartość podatku VAT, 
bez wpływu na wysokość wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.  

7. Zamawiający zapłaci wyłącznie za przedmiot umowy zamawiany i wykonany zgodnie z 
postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawcy nie służy roszczenie o realizację niniejszej 
umowy w wysokości określonej w ust. 1.  

 

II. Zamawiający informuje, że ulega zmianie dotychczasowy termin składania ofert w 

postępowaniu. Ze względu na charakter udzielonych wyjaśnień ulega zmianie dotychczasowy 

termin składania ofert w postępowaniu. Aktualny termin jest ustalony na dzień 30.04.2015 r., 

godz. 09:50. Otwarcie ofert odbędzie się tego dnia o godz. 10:00.  

 

Niniejsza modyfikacja stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. 

 

 

_____________________________ 

Aleksander Nowak 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 
i Administracyjnych 


