
 

 

ZP-26/3/2019                                                                                                          Rzeszów, 4.04.2019 r. 

 

 

Ogłoszenie o zmianie treści SIWZ 

 

 

dotyczące przetargu nieograniczonego na ,,Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania XVI w. dworu 

– spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna Składnica Zabytków 

Archeologicznych. Etap VIII - Wykonanie prac rekonstrukcyjnych i wykończeniowych 

w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest Muzeum Okręgowe 

w Rzeszowie’’. 

 

Zamawiający, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, zgodnie z art. 38 ust .4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986) informuje o dokonaniu zmiany w treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), sporządzonej do postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę i zmianę sposobu 

użytkowania XVI w. dworu – spichlerza w Zgłobniu na cele biurowe i magazynowe. Regionalna 

Składnica Zabytków Archeologicznych. Etap VIII - Wykonanie prac rekonstrukcyjnych 

i wykończeniowych w zabytkowym XVI w. dworze-spichlerzu w Zgłobniu, którego właścicielem jest 

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie’’.  

 

Poniższe zmiany treści SIWZ należy traktować, jako integralną część SIWZ do postępowania 

o numerze ZP-26/3/2019.  

 

Zamawiający informuje, że zmianie uległa treść wzoru umowy, załącznika nr 18 do SIWZ.  

 

W miejsce dotychczasowej treści § 5 ust. 2 wzoru umowy: 

„Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Podstawą dla wystawienia faktury będzie protokół końcowego odbioru robót. Termin płatności faktury 

końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, 

wskazany na fakturze.” 

 

wprowadza się następującą treść: 

 

„Zamawiający dopuszcza możliwość odbiorów częściowych wykonanych już robót. Odbiór częściowy 

musi zostać potwierdzony protokołem oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Za 

odebrane w ten sposób roboty zostanie zapłacone Wykonawcy wynagrodzenie, w wysokości 

odpowiadającej wartości odebranych robót ujętej w kosztorysie ofertowym, z zastrzeżeniem 

powyższego warunku.  

Płatność za odebraną cześć robót nastąpi na podstawie faktury wystawionej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, w terminie 28 dni od dnia jej dostarczenia Zamawiającemu. 

Podstawą zapłaty całości wynagrodzenia (bądź jego pozostałej części w przypadku odebrania części 

robót i zapłacie odpowiedniej do jej wartości kwoty wynagrodzenia) będzie faktura końcowa 

wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu.  



Podstawą dla wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowego odbioru robót zatwierdzony 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Termin płatności faktury końcowej wynosi 28 dni liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 

fakturze.” 

 

Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian. 

Niniejsze zmiany treści SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 

4.04.2019 r. 
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