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Olsztyn, dn. 31-10-2011r. 
 
 

Do wszystkich  
uczestników postępowania 

 
 
Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-34/11 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: dostawę filtrów biologiczno – mechanicznych wraz z wyposażeniem dla Zakładu 
Ichtiologii Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie. 
 
Zamawiający informuje niniejszym, iż dokonał zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w Załączniku Nr 2 i Nr 6 do Specyfikacji. 
 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniono punkt IX. Zaliczki , który brzmiał:  
 
„Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.” 

 
Zamawiający zmienił brzmienie powyższego punktu na: 
 
„Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości 100% 
ceny najkorzystniejszej oferty. Zaliczka zostanie udzielona przez Zamawiającego po podpisaniu 
umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą na podstawie wystawionej przez niego faktury 
VAT – wniosku o zaliczkę. Warunkiem udzielenia zaliczki jest podpisanie przez wykonawcę wraz z 
umową weksla in blanco.” 
 
 
W Załączniku Nr 2 do SIWZ usunięto punkt 2, który brzmiał: 
 
„Zgadzamy się na termin płatności 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru dostawy i 
prawidłowo wystawionej faktury VAT.” 
 
 
W Załączniku Nr 6 do SIWZ zmieniono § 3. Cena i warunki płatności, który brzmiał:  
 
„1. Zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiający zapłaci za przedmiot Umowy łączną cenę podaną w ofercie 
Wykonawcy z dnia........................... 
 

                                                           
 



 

2. Cena oferty, o której mowa w § 3 ust. 1 wynosi ...................................................................... PLN (brutto),  

    (słownie: .....................................................................................) i zawiera podatek VAT. 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT …......%  w wysokości ...........................................................PLN. 

Kwota netto:  ....................................................PLN. 

(słownie:....................................................................................................) 

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający zapłaci należność wynikającą z faktury VAT, przelewem na nr rachunku bankowego 
wskazanego przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury oraz podpisanego przez obie Strony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. 
5. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer Umowy, z której wynika płatność. 
6. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru dostawy, pod 
warunkiem, iż przedmiot Umowy zostanie przyjęty bez zastrzeżeń oraz spełnia warunki Zamawiającego i jest 
zgodny z ofertą Wykonawcy.” 
 
Zamawiający zmienił brzmienie powyższego punktu na: 
 
„1. Zgodnie ze złożoną ofertą Zamawiający wypłaci Wykonawcy na podstawie faktury VAT – wniosku o 
zaliczkę za przedmiot Umowy łączną cenę podaną w ofercie Wykonawcy z dnia........................... 
2. Cena oferty, o której mowa w § 3 ust. 1 wynosi ...................................................................... PLN (brutto),  

    (słownie: .....................................................................................) i zawiera podatek VAT. 

Powyższa kwota zawiera podatek VAT …......%  w wysokości ...........................................................PLN. 

Kwota netto:  ....................................................PLN. 

(słownie:....................................................................................................) 

3. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający wypłaci zaliczkę wynikającą z faktury VAT – wniosku o zaliczkę, przelewem na nr rachunku 
bankowego wskazanego przez Wykonawcę na fakturze, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, weksla in 
blanco i otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT – wniosku o zaliczkę. 
5. Faktura VAT – wniosek o zaliczkę, wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać numer Umowy, z której 
wynika płatność. 
6. Podstawą do zwrotu Wykonawcy podpisanego przez niego weksla in blanco jest podpisanie przez obie 
Strony protokołu odbioru dostawy, pod warunkiem, iż przedmiot Umowy zostanie przyjęty bez zastrzeżeń oraz 
spełnia warunki Zamawiającego i jest zgodny z ofertą Wykonawcy.” 
 
 
Zmienione Załączniki Nr 2 i Nr 6 zostały zamieszczone na stronie internetowej 
www.infish.com.pl/przetargi i do składanej oferty należy je załączyć w nowej formie. 
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