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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:87332-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Tuczępy: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów
2012/S 54-087332

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rzędów 40, attn:
Monika Chrabąszcz, POLSKA-28-142Tuczępy. Tel.  +48 158642251. E-mail: zgok.jrp@wp.pl. Fax  +48 158642251.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 8.2.2012, 2012/S 26-041911)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45222100, 45252000, 45111200, 45300000
Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania odpadów.
Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
Zamiast:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania
w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – Czerwona księga).
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały uwzględnione w części II SIWZ - Kontrakt - Rozdział 3 -
Warunki Szczególne Kontraktu - Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata.
14.1 Cena Kontraktowa
Skreśla się całą treść klauzuli 14.1 i zastępuje ją następująco:
Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom:
(a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie środki,
materiały, roboty i czynności niezbędne do prawidłowego, pełnego wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad
(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według Kontraktu,
a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w klauzuli
13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych
według przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę
(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie Cen.
(d) Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót oraz wynikające z Wykazu Cen
są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.
(e) Inżynier może wziąć pod uwagę podział każdej ceny ryczałtowej za element Robót zawartej w Wykazie Cen na
podstawie swego uznania przy sporządzaniu świadectw Płatności, ale nie będzie nim związany.
(f) Jakiekolwiek ilości, które będą umieszczone w jakimkolwiek Wykazie Cen, są ilościami szacunkowymi i nie mają być
brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy.
(g) Wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót są również ilościami szacunkowymi. Wykonawca przygotowując Ofertę
oraz Wykaz Cen zweryfikuje podane ilości w stosunku do dokumentacji projektowej.
Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, to
postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona
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Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania zmian].
Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do ilości zrobionej pracy,
o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w oparciu o stawki
lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w
Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem,
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.
Dla dokumentowania ilości tej pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane
do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. Księga Obmiarów
będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego wspólnie z
Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.
14.2. Zaliczka
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, do których
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które mają zawierać Raport
o postępie Robót, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie], obejmujący okres rozliczeniowy i opisujący
Roboty, za które Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty.
Możliwe jest wyłącznie otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy Robót, odpowiadające pozycjom
Wykazu Cen, natomiast nie przewiduje się realizacji zapłat częściowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej,
stosownie do postępu Robót.
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz winny umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie
kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do
Zamawiającego.
W drugim akapicie w podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowa wartość kontraktowa” i zastępuje przez
„ryczałtowa wartość kontraktowa”.
W drugim akapicie w podpunkcie (b) skreśla się słowa „oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu]”.
Skreśla się z klauzuli 14.3 podpunkty (c), (d) i (e) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się nowy akapit o treści:
Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców,
których termin płatności upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać
powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.
14.4 Plan płatności
Część pierwszego zdania niniejszej klauzuli 14.4, przed podpunktem (a) skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca, w oparciu o Wykazy, a w szczególności Wykaz Cen, opracuje plan płatności obejmujący raty, w jakich ma
zostać zapłacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu płatności w terminie 14 dni od daty
zawarcia Kontraktu. O ile w tym planie nie ustalono inaczej to:
W podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowej wartości kontraktowej” i zastępuje przez „ryczałtowej wartości
kontraktowej”.
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Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(c) raty te winny być zdefiniowane w powiązaniu z określonymi elementami Robót, a ich zapłata następować będzie
wyłącznie po całkowitym wykonaniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Inżyniera wykonania danego elementu
Robót.
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca winien co miesiąc dostarczać Inżynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegółowy zaktualizowany plan płatności,
który podlegał będzie opiniowaniu przez Inżyniera. Pierwszy plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia
i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia;
oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do
czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.
Wykonawca dokona aktualizacji Planu Płatności także w innym czasie, jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany do
posiadania takiej aktualizacji.
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.
Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót.
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych
Warunkach.
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:
Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości
dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Spójności określa
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2003 z dnia 6.1.2003 r., ustanawiające specjalne, szczegółowe zasady dla
wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w zakresie kwalifikowania wydatków w kontekście środków częściowo
finansowanych przez Fundusz Spójności. Informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów znajdują się także na stronach
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.nfosigw.gov.pl).
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”.
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu, Inżynier może
wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty.
Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty
może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a także podania Zamawiającemu pisemnego
uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit o następującej treści:
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na
podstawie klauzuli 4.4(e), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że.
(a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą oraz
(b) że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
14.7 Zapłata
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

www.nfosigw.gov.pl
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Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym lub Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania
kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
(b) W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców na zasadzie określonej w Klauzuli 4.4, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie
Płatności nie wcześniej, niż po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie ma on wobec Podwykonawców
zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków określonych w klauzuli 4.4 (Podwykonawcy). Zamawiający zastrzega
sobie prawo zweryfikowanie takiego oświadczenia bezpośrednio u Podwykonawców.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.
Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę o strukturze płatności.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
14.8 Opóźniona zapłata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do
otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej
w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.10 Rozliczenie końcowe
Klauzulę 14.10 uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści:
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom
dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(e).
14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności
Klauzulę 14.13 uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się akapit o treści:
W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(e).
Wprowadza się klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] o treści:
14.16 Gwarancja zapłaty
Zgodnie z zapisami przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z
żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:
— termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy i
powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na uzyskanie takiej
gwarancji.
Wprowadza się klauzulę 14.17 [Wypłaty] o treści:
14.17 Wypłaty
Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT,
wystawionych zgodnie ze Świadectwami Płatności oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Kraju.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 20.3.2012 (09:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 20.3.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 20.3.2012 (10:15).
Powinno być:

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
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Niniejszy Kontrakt zostanie wykonany zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla robót inżynieryjnych i budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego, trzecie wydanie angielsko-polskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania
w języku angielskim 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC) – Czerwona księga).
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze zostały uwzględnione w części II SIWZ - Kontrakt - Rozdział 3 -
Warunki Szczególne Kontraktu - Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zapłata.
14.1 Cena Kontraktowa
Skreśla się całą treść klauzuli 14.1 i zastępuje ją następująco:
Określenie Ceny Kontraktowej oraz realizacja płatności będą podlegać poniższym zasadom:
(a) Cena Kontraktowa będzie Zryczałtowaną Zatwierdzoną Kwotą Kontraktową i będzie podlegała korektom zgodnie z
Kontraktem. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje wszystkie środki,
materiały, roboty i czynności niezbędne do prawidłowego, pełnego wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad
(b) Wykonawca będzie płacił wszystkie podatki, należności i opłaty wymagane do płacenia przez niego według Kontraktu,
a Cena Kontraktowa nie będzie korygowana ze względu na jakikolwiek z tych kosztów, oprócz sytuacji podanej w klauzuli
13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne] oraz z wyjątkiem VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych
według przepisów prawa Kraju w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę
(c) Cena Kontraktowa jest sumą częściowych cen ryczałtowych za elementy Robót określone w Wykazie Cen.
(d) Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót oraz wynikające z Wykazu Cen
są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.
(e) Jakiekolwiek ilości, które będą umieszczone w jakimkolwiek Wykazie Cen, są ilościami szacunkowymi i nie mają być
brane za faktyczne i poprawne ilości Robót, których realizacji wymaga się od Wykonawcy.
(f) Wszelkie ilości podane w Przedmiarze Robót są również ilościami szacunkowymi. Wykonawca przygotowując Ofertę
oraz Wykaz Cen zweryfikuje podane ilości w stosunku do dokumentacji projektowej.
Jednakże, jeżeli jakakolwiek część Robót ma być płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, to
postanowienia dotyczące obmiaru i wyceny będą takie jak podano poniżej. Odpowiednio do tego będzie określona
Cena Kontraktowa, z uwzględnieniem korekt dokonanych zgodnie z Kontraktem, tak jak to postanowiono w klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania zmian].
Inżynier dokona wyceny Robót, za wykonanie których płatności będą dokonywane stosownie do ilości zrobionej pracy,
o czym mowa w poprzednim akapicie niniejszej klauzuli lub, jeżeli będą wprowadzone zmiany opisane w klauzuli 13.3
[Procedura wprowadzania zmian] wymagające rozliczeń obmiarowych. Wycena będzie dokonana w oparciu o stawki
lub ceny jednostkowe określone w Kontrakcie. Jeżeli dla wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w
Kontrakcie, to należy ją wyliczyć na mocy uzasadnionego kosztu wykonania takiej roboty wraz z umiarkowanym zyskiem,
biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.
Dla dokumentowania ilości tej pracy należy prowadzić Księgę Obmiarów. Wymiary, zapisy, obliczenia i rysunki wymagane
do sporządzenia obmiarów w trakcie realizacji Robót, będą zamieszczane w Księdze Obmiarów. Księga Obmiarów
będzie na bieżąco prowadzona przez Wykonawcę, na użytek prowadzenia zapisu obmiarów, wykonanego wspólnie z
Inżynierem zgodnie z postępem robót i przed zakryciem każdego kolejnego etapu.
14.2. Zaliczka
Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.3 Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności
Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:
Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, wykazujących szczegółowo kwoty, do których
otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi, które mają zawierać Raport
o postępie Robót, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie], obejmujący okres rozliczeniowy i opisujący
Roboty, za które Wykonawca uważa się za uprawnionego do zapłaty.
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Możliwe jest wyłącznie otrzymywanie zapłaty za całkowicie wykonane elementy Robót, odpowiadające pozycjom
Wykazu Cen, natomiast nie przewiduje się realizacji zapłat częściowych, obliczanych jako procent od Ceny Kontraktowej,
stosownie do postępu Robót.
Rozliczenia (i dodatkowe materiały) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego, w tym dotyczących kwalifikowalności kosztów oraz winny umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie
kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do
Zamawiającego.
W drugim akapicie w podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowa wartość kontraktowa” i zastępuje przez
„ryczałtowa wartość kontraktowa”.
W drugim akapicie w podpunkcie (b) skreśla się słowa „oraz klauzuli 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu]”.
Skreśla się z klauzuli 14.3 podpunkty (c), (d) i (e) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach.
Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się nowy akapit o treści:
Każde rozliczenie przejściowe winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury Podwykonawców,
których termin płatności upłynął w okresie objętym poprzednim rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać
powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.
14.4 Plan płatności
Część pierwszego zdania niniejszej klauzuli 14.4, przed podpunktem (a) skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca, w oparciu o Wykazy, a w szczególności Wykaz Cen, opracuje plan płatności obejmujący raty, w jakich ma
zostać zapłacona Cena Kontraktowa i uzyska akceptację Zamawiającego dla planu płatności w terminie 14 dni od daty
zawarcia Kontraktu. O ile w tym planie nie ustalono inaczej to:
W podpunkcie (a) skreśla się określenie „szacunkowej wartości kontraktowej” i zastępuje przez „ryczałtowej wartości
kontraktowej”.
Podpunkt (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(c) raty te winny być zdefiniowane w powiązaniu z określonymi elementami Robót, a ich zapłata następować będzie
wyłącznie po całkowitym wykonaniu przez Wykonawcę i potwierdzeniu przez Inżyniera wykonania danego elementu
Robót.
Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:
Wykonawca winien co miesiąc dostarczać Inżynierowi wraz z Rozliczeniem, szczegółowy zaktualizowany plan płatności,
który podlegał będzie opiniowaniu przez Inżyniera. Pierwszy plan płatności zostanie przedłożony w Dacie Rozpoczęcia
i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia;
oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Przewidywane plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do
czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót.
Wykonawca dokona aktualizacji Planu Płatności także w innym czasie, jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany do
posiadania takiej aktualizacji.
Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.
Klauzula 14.5 Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót.
Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych
Warunkach.
14.6 Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności.
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:
Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się:
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Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych
i niekwalifikowanych. Inżynier będzie podejmował decyzje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości)
kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego. Inżynier poda
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.
Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko określają Wytyczne w
zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wydane przez Ministra
Rozwoju Regionalnego. Informacje dotyczące kwalifikowalności kosztów znajdują się także na stronach Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego.
Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie:
„Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:
„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”.
Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje się następujący tekst:
W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu, Inżynier może
wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejszą niż minimalna kwota podana w Załączniku do Oferty.
Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty
może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, a także podania Zamawiającemu pisemnego
uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.
Na końcu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się nowy akapit o następującej treści:
Inżynier może także dokonać w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności potrącenia kwot, należnych
Podwykonawcy, jeżeli ten zwróci się do Inżyniera, z kopią dla Zamawiającego, o dokonanie bezpośredniej zapłaty na
podstawie klauzuli 4.4(e), a Wykonawca nie dostarczy dostatecznych dowodów na to, że.
(a) odmowa zapłaty była wystarczająco uzasadniona na mocy postanowień umowy z Podwykonawcą oraz
(b) że Podwykonawca został o tym uzasadnieniu powiadomiony w odpowiednim czasie i trybie.
14.7 Zapłata
Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:
(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym lub Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania
kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.
(b) W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę Podwykonawców na zasadzie określonej w Klauzuli 4.4, Zamawiający
zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie
Płatności nie wcześniej, niż po przedstawieniu oświadczenia Wykonawcy, że nie ma on wobec Podwykonawców
zaległości płatniczych, za wyjątkiem przypadków określonych w klauzuli 4.4 (Podwykonawcy). Zamawiający zastrzega
sobie prawo zweryfikowanie takiego oświadczenia bezpośrednio u Podwykonawców.
Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:
Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.
Zamawiający będzie każdorazowo informował Wykonawcę o strukturze płatności.
Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o
dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6.
14.8 Opóźniona zapłata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:
Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do
otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej
w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez
wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).
14.9 Wypłata Kwoty Zatrzymanej
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Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.
14.10 Rozliczenie końcowe
Klauzulę 14.10 uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 14.10 dodaje się akapit o treści:
W rozliczeniu końcowym Strony uwzględnią ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom
dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(e).
14.13 Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności
Klauzulę 14.13 uzupełnia się, w ten sposób, że na końcu niniejszej klauzuli 14.13 dodaje się akapit o treści:
W Ostatecznym Świadectwie Płatności Inżynier uwzględni ewentualne potrącenia z tytułu bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcom dokonane bezpośrednio przez Zamawiającego na mocy klauzuli 4.4(e).
Wprowadza się klauzulę 14.16 [Gwarancja zapłaty] o treści:
14.16 Gwarancja zapłaty
Zgodnie z zapisami przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, w przypadku wystąpienia Wykonawcy z
żądaniem wystawienia gwarancji płatności ustala się że:
— termin wyznaczony do uzyskania gwarancji będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy i
powinien umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na uzyskanie takiej
gwarancji.
Wprowadza się klauzulę 14.17 [Wypłaty] o treści:
14.17 Wypłaty
Wszelkie wypłaty, należne Wykonawcy z tytułu Kontraktu będą dokonywane wyłącznie na podstawie faktur VAT,
wystawionych zgodnie ze Świadectwami Płatności oraz aktualnie obowiązującymi przepisami Prawa Kraju.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 4.4.2012 (10:00).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 4.4.2012 (10:00).
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 4.4.2012 (10:15).
Inne dodatkowe informacje
Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


