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Dotyczy: przetarg nieograniczony na przebudowę 
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noworodkowo - polożniczego na oddzial

dziecięcy w istniejącym t,oyiU" tii*" "iSei"S,pituln 
Powiatowego we Wrześni Sp, z o, o"'

R"rdrtrł a} pkt-3 zdanie ostatnie

ofertowei w roku

- druga Do wvkonaniu

nozostałei cześci prac z

płatnościa w wvsokości 507o

cent ofertowei w roku 2022,

powvższa informacia powinna

zostać uwzględniona w

harmonogramie rzeczowo-

terminowo-fi nansowyrn"'

§ 10 ust. 2 umowy uzyskuje

brzmienie:

,,Rozliczenie wykonawcy będzie

odbywaó się fakturami etapowym1

w następujący sposób:

1) pierwsza faktura po

wykonaniu co najmniej 507o

zakresu prac z platnością w

wysokości 50"/. ceny

ofertowej w roku 2021,

2) druga (końco11) ]Ękttu5l_p9

@parlOpkt2umowy
warunki finansowania

202ll



wykonaniu pozostalego
Zakresu prac Z płatnością w
wysokoŚci 50'ń ceny
ofertowej w roku ż022"'

§10 ust. 5 umowy uzyskuje
brzmienie:

,,Wartość fŃtury częściowej nie
może przehoczyó 50%
wynagrodzenia określonego w § 4
ust. 1 Umowy."

obowiązek podatkowy,
Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą
opodatkowania jest obrót, Obrotem jest kwota należna z
tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego
podatku, Kwota naleźna obejmuje całośó świadczenia
należnego od nabywcy. Tym samym, kwotą należnąjest
Wynagrodzenie za dostarczony towar lub Ęrykonaną
usługę, która powinna pozostawać w proporcji do

uzyskanej w zamian korzyści i być wobec nich
ekwiwalentna.
Mając na uwadze powyższe stwierdzió na|eży, tż zapłata
wynagrodzenia powinna nastąpió za rzeczywiŚc\e
wykonaną i uzgodnioną plzez strony usługę. Tym
samym treść paragrafu 10 ust. 2 jest nieprawidłowa i co
najważniejsze, niezgodna z USTAWĄ o VAT, W
przypadku kontroli podatkowej Wykonawca zostanie
narażony na zarzut obniżenia podstawy opodatkowania
w stosunku do faktycznie wykonanych i wycenionych
usług, Tym bardziej, że z protokołu rzeczowo-
finansowego wynikać będzie faktyczna wartośó
wykonanych usług tj. 100 oń prac wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym (co do zasady miesięcznym).
Zgodnie z poryższym prosimy o zmianę zapisu zgodnie

Na podstawie ań. 38 ust. 4 ustaw} z dnta ż9 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U, z20l9r, poz.

1843 ze zm.) Zamawiający rnodyfikuje zapis SIWZ strona nr l, Rozdział X pkt. l l i Rozdział XI pkt.1 i 2:

Rozdzial X pkt. lt uzyskuje brzmienie:
1, poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby

podpisuj ącej ofeńę.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego -
,,Szpital Powiatorły we Wrześni" Sp. z o.o,, ul, Słowackiego ż, 62-300 Września - w
sekretariacie pok, 104 do dn.31.12,2020 r. do godz. 9.00. Koperta (opakowanie) powinna być

opisana nazwą i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: ,,Przetarg nieograniczony na

,,Przebudowę oddziału noworodkowo położniczego na oddział dziecięcy w istniejącym
budyŃu (stara część) Szpitala Powiatowego \łe Wrześni Sp. z o. o." ,,Nie otwierać przed dniem

31,12.2020 r. przed godz. 9,30".

Rozdział XI pkt. 1 i 2 uryskuje brzmienie:
1. Pisemną oferlę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Szpital Powiatowy we WrzeŚni Sp,

z o. o., ul. Słowackiego 2 we Wrześni - w seketariacie pok, 104 lub za pośrednictwem poczty
na adres: Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o, o.,

ul. Słowackiego 2,62-300 Września, nie później niż do 31.12.2020 r. do godz. 9.00"
2. Zamawiający otworzy kopeńy z ofertami i zmianami w dniu 31.12.2020 r. o godz. 9.30 w

siedzibie zamawiaj ącego, pokoju nr l07A.
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