
MIASTA
CA

Dotyczy -przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Odtworzenie zabytkowego założenia
Parku Miejskiego w Legnicy zniszczonego w wyniku przejścia huraganu
w dniu 23.07.2009r - usunięcie drzew wraz z frezowaniem pni".

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia
29.01.2004r. (Dz." U. Nr 113 z 2010., poz. 759 ze zmianami) oraz pkt 26 "Instrukcji dla
Wykonawców" - Rozdział 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający.. .
zmIenIa zapisy:
1. "Projektu umowy" - Rozdział 3 siwz

- § 1 ust 2 ppkt c)
z: " c) specyfikacja wycinka drzew i frezowanie karpin po wyciętych drzewach nr 3 ... "
na: " c) specyfikacja wycinka drzew (frezowanie karpin po wyciętych drzewach -załącznik nr 3 ... "

- § 4 ust 3
z: " ... 3 .Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego w oparciu o protokół obmiaru wykonanych prac oraz cen jednostkowych,
o których mowa w pkt.1. potwierdzonych przez inspektora nadzoru wyznaczonego przez
Zamawiającego .... "
na: " ... 3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego w oparciu o protokół obmiaru wykonanych prac oraz cen jednostkowych,
o których mowa w ust.l. potwierdzonych przez inspektora nadzoru ... ".

- § 4 ust 4
z:
" .. A.Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w tenninie 30 dni od daty dostarczenia faktury
Zamawiającemu. płatne w dwóch ratach:
1) rataI w wysokości 75% wartości zadania płatna w terminie do 25.12.2010r
2) rata II w wysokości 25% wartości zadania płatna w terminie do 30.04.20 lIr .... "
na:
" ... 4.Płatność za wykonane roboty nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty dostarczeniafaktury
Zamawiającemu, płatne w dwóch transzach:
1) I transza za wykonanie zakresu prac wymienionych w ••Specyfikacji", w pozycji •.zakres
rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni" lp. 1. płatna w terminie do 31.12.20l0r
2) II transza za wykonanie zakresu prac wymienionych w •.Specyfikacji" w pozycji •.zakres
rzeczowy i terminy wykonania wycinki i frezowania pni" lp. 2. płatna w terminie do 30.04.2011r.

- § 4 ust 5
z:" .. .5.Termin zapłaty, o którym mowa w pkt 3. uważa się za zachowany jeśli w tym terminie zostanie
dokonane polecenie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego do banku Wykonawcy.
na:" ... 5.Terminy zapIaty, o których mowa w ust. 4 uważa się za zachowane jeśli w tych terminach
zostanie dokonane polecenie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego
do banku Wykonawcy ... "



- § 6 ust 1 ppkt a)
z:"... a) z tytułu zwłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru
w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 01.12. 2010 roku,
na:" ... a) z tytułu Z)-vłoki w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru
w wysokości 2.000 zł brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu prac ... ".

- § 7 ust 2
z : " ... 2. Zamawiający do odbioru prac przystąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakresu prac do odbioru i dokona odbioru w ciągu 3-4 dni .... "
na: " ...2. Zamawiający do odbioru prac przystąpi niezwłocznie po zgłoszeniu przez Wykonawcę
zakresu prac do odbioru i dokona odbioru w ciągu 2 dni .... "

2. W punkcie 8 "Instrukcji dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz dopisuje się:
" ... Zakres rzeczo i termin w konania cinki i frezowania ni:

Lp. Wycinka drzew Frezowanie pni Termin
ilość ilość w konania

l. 720 szt 840 szt 14.12.2010r.
2. 100 szt 421 szt 30.03.2011r.
Razem 820 szt 1262 szt

Drzewa do wycinki oraz pl1le do frezowania oraz kolejność ich wycinki i frezowania będzie
wskazywał inspektor nadzoru. Usługa będzie wykonywana sektorowo,
w kolejności chronologicznej tak by odzyskaną przestrzeń, bezpośrednio
po uporządkowaniu można było przeznaczyć pod sadzenie nowych drzew .... "

3. w "Specyfikacji" - załącznik nr 3 do " Projektu umowy" - Rozdział 3 siwz dopisuje się:
Zkr 't' k . 'k'fi .." ... a es rzeczowy I ermmy w onallla wycm I I rezowallla pili:
Lp. Wycinka drzew Frezowanie pni Termin

ilość ilość wykonania
l. 720 szt 840 szt 14.12.2010r.
2. 100 szt 421 szt 30.03.2011r.
Razem 820 szt 1262 szt

Drzewa do wycinki oraz pnie do frezowania oraz kolejność ich wycinki i frezowania będzie
wskazywał inspektor nadzoru. Usługa będzie wykonywana sektorowo, w kolejności
chronologicznej tak by odzyskaną przestrzeń, bezpośrednio po uporządkowaniu można było
przeznaczyć pod sadzenie nowych drzew .... "

4. Na podstawie alt. I2a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.
(Dz. U. nr 113 z 2010r., poz. 759 - z późniejszymi zmianami) oraz pkt 26 "Instrukcji dla
Wykonawców" - Rozdział 2 siwz Zamawiający przedhlża termin składania ofert do dnia
05.11.2010,.. do godz. 12.00. W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy "Instrukcji
dla Wykonawców" - Rozdział 2 siwz punktów:

w pkt 30 ppkt 30.2.
z : " ... Nie otwierać przed 04.11.201 Or. godz. 12.30"
na : " ... Nie otwierać przed OS.11.2010r. godz. 12.30"
- w pkt 31
z: " ... Ofeltę należy złożyć ( ... ) nie później niż do 04.11.2010r. godz. 12.00"
na : " ... Ofertę należy złożyć (...) nie później niż do OS.11.2010r. godz. 12.00"
- w pkt 33
z: " ... Otwarcie ofett nastąpi w dniu 04.11.2010r. o godz. 12.30 ... "
na: " ... Otwarcie ofert nastąpi w dniu OS.11.2010r. o godz. 12.30 ..."

W załączeniu:
l. zmieniony "Projekt umowy"- Rozdział 3 siwz
2. zmieniona "Specyfikacja" - załącznik nr 3 do " Projektu umowy" - Rozdział 3 siwz

Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnycll
warunków zamówienia.


