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INFORMACJA DOT. ZMIAN W POSTĘPOWANIU 

 
Uprzejmie informuję, iż w toku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na:  

 
Budowa dróg dojazdowych do siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Oddziału 

Terenowego w Grudziądzu - rejon ulic L. Waryńskiego oraz A. Frycza Modrzewskiego na 
działkach nr 29, 31, 32/2, 32/3, 32/7, 32/8, 32/10, 34/2 Obr.58 i 74 obr.25 

 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  Zamawiający  dokonał zmian SIWZ tj. projektu 
umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie: 

§ 6 ust. 3 i § 7 ust. 1 
które otrzymują następujące brzmienie: 
 
§ 6 ust. 3 
 
Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie czterech 
faktur, które wystawione będą w sposób następujący: 
- 2 faktury obejmujące 72,5 % wynagrodzenia brutto tj. kwotę ……(………..……………….) 
wystawione zostaną na Gminę - Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, 
- 2 faktury obejmujące 27,5% wynagrodzenia brutto tj. kwotę ……(………………………...) 
wystawione zostaną na Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Polna 109/111 , 
87-100 Toruń 
 
§ 7 ust. 1 
 
Faktury za odebrany przedmiot umowy - z uwzględnieniem postanowień § 6 ust. 3 i 4 - 
płatne będą: 
a) faktura dla Gminy-Miasta Grudziądz na kwotę ………….. (……………..) przelewem w terminie do 
30 dni od dnia dokonania odbioru robót przez Zamawiającego i dostarczeniu faktury do jej siedziby 
b) faktura dla Gminy-Miasta Grudziądz na kwotę 225 000,00 zł (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy 
złotych)  przelewem  w terminie do 31 marca 2012 r.  
c) faktura dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na kwotę 150 000,00 zł 
( sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przelewem w terminie do 60 dni od dnia dokonania 
odbioru robót przez Zamawiającego i dostarczeniu faktury do jego siedziby, 
d) faktura dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu na kwotę ………….. 
(……………..) przelewem w terminie do 30 dni od dnia dokonania odbioru robót przez 
Zamawiającego i dostarczeniu faktury do jego siedziby. 
 
W związku z dokonanymi zmianami SIWZ, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia 
ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Obecny termin składania ofert upływa w dniu: 
1 września  2011 roku o godzinie 11:50 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 

1 września  2011 roku o godzinie 12:00 
 

Wadium należy wnieść do dnia 1 września 2011 roku do godziny 11:50 
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