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Katowice, dn. 30.09.2021 r

Dotyczy: infonrecji o drobnej omyłce pisarskiej w treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówietria
publiczneg,l pro',ładzonego w trybie podstawowymbez negocjacji na: modernizację oraz wymianę elementów
instalacji upłynn.ania w systemie zaprojektuj i wykonaj.
Szanowni I'aristw'r,
Zamawiają>y infcrnruje, iz w treścizałącznika nr l do SWZ (formularz ofer1y) oraz w treścizałącznika nr 4 do
SWZ (projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego) rrastąpiła drobna onryłka pisarska.

W załaczn ku nr

l

iest:

d) Akceptu- enry nastepujące warunki płatności:

o Wariail I:

płatnośćjednorazowa po wykonaniu całościprzedmiotu zamowienia,
projektu
wykonanru
tj.
oraz modernizacji instalacji, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG
prawid-owo wys.awionej faktury' Poclstawą do wystawierria faktury będzie podpisany obustronnie protokół
odbiorr' kolicc'wego przedmiotu zamówienia.
o Wariant II: : atności w dwóclr rataclr:
- I rata: p'l wykxaniu przez Wykonawcę projektu oraz jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego' Termin
płatnościwynos_Ć b$zie do 30 dni od daty clostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawieni_a fakturry będzie poclpisany obustrorrnie protokół odbioru projektu.
- kolejne raty: po w1'konaniu poszczególnych etapów pracy (wiersze Ż - 9 z tabelki z załącznIka nr 3 do SWZ),
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą clo wystawienia
faktur będą podpi:ane obustronnie protokoły odbioru kazdego etapu pracy z zasIrzeŻęniem, iŻ protokół z ostatniego
etapu prac'/ moze Zt)Stać podpisany po dokonaniu uruchonrienia i przeprowadzeniu testów odbiorowych oraz
przeszkoleriu pracownikow Zanawiającego (protokół z ostatniego etapu pracy będzie protokołem odbioru
końcowego przed:riotu zamówierria).
W załaczniku nr 1winno łrYć:
d) Akceptu_ emy rustepujące warunki płatrrości

e Wariatt [:

:

płatnośćjednorazowa po

wykonaniu całościprzedmiotu

zamówienta,

tj. wykonan-t projektu oraz modernizacji instalacji, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG
prawidowo wys.awionej faktury. Podstawą do wystawienia faktury będzie poclpisany obustronnie protokół

o

-I

odbiorr- koticc,wego przedmiotu zamówienia.
Wariant II: p atności w4vróeh ratac1r:

rata: p|) wy'<)naniu przez Wykonawcę projektu oraz jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. Tennin
b$zie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawienia faktrry będzie podpisany obustronnie protokół odbioru projektu.

płatrrościwynoslć

GŁÓWNY lNsTYTuT 6')RNlcTwA

lr

.Jednostka Notyfikowana nr 1453

Pac Gwar:ów 1
4)-166 t(a'owice

r:32 259 20 00
F:32259 6533

I g.eu

E:

gig@gig.eu

Konto: 05 1 1 40 1 078 0000 301 8 1 200 1 001
Regon: 000023461, NIP: 63401 260i 6
KRS: 0000090660

Certyfi kowany Zintegrowany system ZarządŻania
spełnia wymagania norm: PN_EN lso 9001 :2015_10
PN-I5O 45001:201846, PN-EN ISO 14001:2015-09

I

lnstytut
Badawczy

- kolejrre raty: pc wykonaniu poszczególnych etapów pracy (wierszę 2 - 9 z tabelki z załączntka nr 3 do SwZ),
w tetminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia
faktur będą podpisane obustronnie protokoły odbioru kaŻdego etapu pracy z zastrzeŻeniem, iż protokół z ostatniego
etapu prac;' moze zostaó podpisany po dokonaniu utuchomienia i przeprowadzeniu testów odbiorowych oraz
przeszkoleriu pracowtl1ków Zanawiającego (protokół z ostatniego etapu pracy będzie protokołem odbioru
końcowego przedmiotu zanrówienia).

W załaczniku nr 4 iest:

82. WaRUNKI ZAPŁATY

WYNAGRODZENIA

1. Naleznosó za .,przedtnlot umowy'', o której rnowa w

$

1' ust. Ż zostanie przelana na

konto

wYKoNAwcY

w

banku
nr rachunku
na warunkcch:

a)

Wańant I:

płatnośćjednorazowa po

wykonaniu całości,,przedmiotu

umowy'',

tj. wykonariu pr,ljektu oraz nrodernizacji irrstalacji, w tenrrinie do 30 drri od daty dostarczenia clo GIG prawidłowo
wystawionej fakiury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnię protokół odbioru końcowego
,,przedmiot-r umowy".
b) Wariant II: p,łatnościw dwóclr rataclr:

- I rata: p,) wy_<onaniu przez Wykonawcę projektu oraz jego zaakceptowaniu przez Zamawl,ającego. Ternrin
płatnościwynosió będzie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do
wystawieni'a faktury będzie poclpisany obustrorurie protokół odbioru projektu.
- kolejne rŁty: pc wykonaniu poszczególrrych etapów pracy (wiersze2 - 9 z tabelki zzałącznlka rrr 3 do SwZ),
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawierria
faktur będą podpisanę obustronnie protokoły odbioru kazdego etapu pracy z zasttzeŻeniem, iż protokół z ostatniego
etapu prac- moze zostać podpisany po dokonaniu uruchomienia i przeprowadzeniu testów odbiorowych oraz
przeszkoleriu pracownikow Zamawiającego (protokół z ostatniego etapu pracy będzie protokołem oclbioru
kolicowegc przedrniotu zamówienia).
W załączniku nr

s2.

4

winno być:

WaRUNKI ZAPŁATY WYNAGRODZBNIA

L. Naleznosć za -,przedmiot umowy'', o której fiIowa w

$

1' ust. 2 zostanie przelana na

konto wYKoNAwCY

'ł banku

nr rachunku
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GiGB"':T#:,u
na warunkach:

a)

Wariant I:

tj. wykonaniu projektu

płatnośćjednorazowa po

wykonaniu całości,,przedmiotu umowy'''
oraz modernizacjiinstalacji, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo

wystawionej falĆury. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany obustronnie protokół odbioru końcowego
,,przedmiob.r umDwy".

b) Wariant II: płatnościw dłvóeh ratach:

-I

p: wykonaniu przez Wykonawcę projektu oraz

jego zaakceptowanitl przez Zamawiającego. Termin
płatnościwynosió będzie do 30 c1ni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury' Podstawą do
wystawienia fakury będzie podpisany obustrorrnie protokół odbioru projektu.
- kolejne rety: po wykonaniu poszczegó7nyclr etapów pracy (wierszę 2 - 9 z tabelki z załączn1ka nr 3 do SwZ),
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do GIG prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą do wystawienia
faklur będą podpisane obustronnie protokoły odbioru każdego etapu pracy z zastrzęŻeniem, iŻ protokół z ostatniego
etapu prac-l moŻe zostać podpisany po dokonaniu uruchomienia i przeprowadzeniu testów odbiorowych oraz
przeszkoleriu pracowników Zamawiającego (protokół z ostatniego etapu pracy będzie protokołem odbioru
końcowegc prze Jmiotu zamówienia)'
rata'.

Zamawiający informu je, iż na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 20I9r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z Ż0l9, poz. Ż0l9 z późn. zm.) dokonał wyżej opisanych zmian w treściSWZ' którą
zamieściłr-a strcnie internetowej prowadzonego postępowania.
Termin slradania ofert pozostaje bez miano tj. upływa dnia 08.10.20Ż|r. o godz. 10:00.
Z poważaniem,

Przewodniczqcy

mgr
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