SĄD APELACYJNY
W POZNANIU
ul. Trójpole 21, 61- 693 Poznań

Poznań, dnia 23 sierpnia 2017 r.

g»=373=ee/17dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup projektorów, skanerów, wokand i niszczarek dla sądów apelacji poznańskiej.
ZMIANA TREŚCI SIWZ
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p. zm.) Zamawiający publikuje zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Załącznik nr 6A - wzór umowy
§ 4 ust. 4
Jest: „Faktura za dostawę wystawiona zostanie na Zamawiającego.”
Powinno być: „Faktura za każdą dostawę częściową wystawiona zostanie na Zamawiającego,
przy czym Strony zgodnie postanawiają, że na wniosek Zamawiającego Wykonawca wystawi
fakturę zbiorczą za więcej niż jedną dokonaną dostawę częściową, a nawet za całość
dokonanych dostaw zrealizowanych w ramach umowy, o ile nie stoi to w sprzeczności z
przepisami prawa”
8 4 ust. 5
Jest: „Podstawą wystawienia faktury na Zamawiającego jest podpisanie przez osoby
upoważnione ze strony jednostki sądownictwa będącej odbierającym, dla której Zamawiający
jest płatnikiem protokołu odbioru dostawy częściowej, o którym mowa w § 3 ust. 10, bez
zastrzeżeń. Wraz z prawidłowo wystawioną fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
zatwierdzone kopie protokołów odbioru ilościowo-jakościowego, o których mowa w § 3 ust.
10”

Powinno być: „Podstawą wystawienia faktury na Zamawiającego jest podpisanie przez osoby
upoważnione ze strony jednostki sądownictwa będącej odbierającym, dla której Zamawiający
jest płatnikiem co najmniej jednego protokołu odbioru dostawy {lub ich większej ilości w
zależności od ustaleń Stron zgodnie z ust. 4), o którym mowa w § 3 ust. 10, bez zastrzeżeń oraz
- w przypadku, w którym faktura obejmować będzie wszystkie dostawy częściowe objęte umową
(za wyjątkiem dostaw częściowych już zafakturowanych wcześniej) - podpisanie przez
Wykonawcę i Zamawiającego protokołu końcowego, o którym mowa w § 3 ust. 15, bez
zastrzeżeń wraz z prawidłowo wystawioną fakturą Wykonawca przekazuje Zamawiającemu
zatwierdzone kopie protokołu/-ów opisanych powyżej stanowiących podstawę wystawienia
faktury. ”
§ 4 ust.6
Jest: Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek bankowy
..................../nr rachunku bankowego/................... w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury YAT wraz z
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zatwierdzonymi protokołami odbioru ilościowo - jakościowego dla każdej jednostki
sądownictwa oraz podpisanym protokołem odbioru umowy, o którym mowa w § 3 ust. 15
dotyczącym wszystkich jednostek sądownictwa”.

Powinno być: „Zapłata wynagrodzenia za dokonaną dostawę nastąpi przelewem na rachunek
bankowy ..................../nr rachunku bankowego/..................., w terminie 3.0 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury
VAT wraz z protokołami będącymi podstawą wystawienia faktury”
Zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są
wiążące przy składaniu ofert.
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Do wiadomości:
- uczestnicy postępowania
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