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

Poznań, dnia 18 sierpnia 2017 r.

ZP-373-01/17
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
nieograniczonego na Zakup urządzeń drukujących dla sądów apelacji poznańskiej.

przetargu

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 6 - wzór umowy
§ 1 ust. 2 pkt. b)
Jest: „dostawa częściowa - dostarczenie pełnej ilości sprzętu przewidzianego dla danej
jednostki sądownictwa, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy”.
Powinno być: „dostawa częściowa - dostarczenie pełnej ilości sprzętu zgodnego ze
specyfikacją pod względem jakościowym i ilościowym, przewidzianego dla danej jednostki
sądownictwa, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy”.

§ 4 ust. 12
Jest: „Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa
określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie
zobowiązany przy wystawianiu faktury do zastosowania stawki podatku od towarów i usług
obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy czym zmiana ta nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie”.
Powimio być: „Jeżeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa
określającego wysokość stawki podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie
zobowiązany przy wystawianiu faktury do zastosowania stawki podatku od towarów i usług
obowiązującej w dacie wystawienia faktury, przy czym zmiana ta nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie. Natomiast w przypadku, w którym zgodnie
z obowiązującymi przepisami obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie
po stronie jednostki sądownictwa będącej płatnikiem, kwota podatku, o której mowa w ust. 1
zostanie pomniejszona o kwotę podatku, do zapłaty której zobowiązana będzie jednostka
sądownictwa będąca płatnikiem. Zmiana taka nie wymaga zmiany niniejszej umowy. ”
Zmiany SIWZ stają się integralną częścią specyfikacj' ’ totnych warunków zamówienia i są
wiążące przy składaniu ofert.
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