
 

ZIM-DZ.3322.31.2017                                                                Łódź, dnia 25.08.2017.2017 r. 
 
 
 

WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy:  post ępowania, którego przedmiotem jest Rewitalizacja Obs zarowa Centrum 

Łodzi – Projekt 1 i 3 przebudowa ul. Kili ńskiego na odcinku od ul. Rewolucji 
1905 r. do ul. Narutowicza, ul. Rewolucji 1905 r. n a odcinku  
od ul. Wschodniej do ul. Kili ńskiego, budowa parku kieszonkowego  
na wysoko ści posesji Kili ńskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu 
nieruchomo ści działka 534/11 obr ęb S-1 w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia dotyczącej: 

 

1. punktu 16.1 SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 
 

16.1 Ceny oferty Zadań 1-5 zamówienia należy obliczyć na formularzu cenowym 
stanowiącym Formularz nr 2_1 , w tabelach elementów scalonych dla 
poszczególnych zadań odpowiednio Tabele A, B, C, D, E. Wartość zadania należy 
wyliczyć w ww. tabelach jako suma pozycji 1,2,3, przy czym pozycja 1 stanowi sumę 
poz. 1.1 i 1.2. Tak wyliczone wartości dla poszczególnych zadań (RAZEM ZADANIE 
1, 2, 3, 4, 5) należy wpisać odpowiednio w Tabeli F. Ceną oferty  - RAZEM 
CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA – jest zsumowana wartość brutto pozycji 1, 2, 3, 4, 5 - 
odpowiednio RAZEM ZADANIE 1, 2, 3, 4, 5 – wskazanych przez Wykonawcę  
w Tabeli F CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA. Tak ustaloną cenę oferty należy wpisać 
liczbowo w pkt. 5 formularza oferty - Formularz nr 1 . Cena musi zawierać dane  
o podatku VAT. 

 
W Tabelach A, B, C, D, E wartość brutto (kol. 7) danego elementu scalonego  
w Formularzu cenowym (Formularz nr 2_1 ) stanowi suma wartości netto (kol. 4) 
tego elementu i wartości podatku VAT (kol. 6) tego samego elementu, wyliczonej 
zgodnie z podaną stawką podatku VAT (kol. 5) dla tego elementu. 

 
2. w Formularzu nr 2_1 dodaje się w UWAGACH pod Tabelą F punkt 5  o poniższej treści: 

5. Wyliczenie wartości brutto w Tabelach A, B, C, D, E w danym wierszu (dla 
poszczególnego elementu scalonego):  

Wartość poszczególnych elementów brutto  (kol. 7) = Wartość poszczególnych 
elementów netto (kol. 4) + Wartość podatku VAT (kol. 6)  

 

Wartość podatku VAT  (kol. 6) = Wartość poszczególnych elementów netto (kol. 4)  
x Stawka podatku VAT % (kol. 5) 

 
 
 



 

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
Zamawiającego nowy wzór formularza jako Formularz nr 2_1 . 
 
W przypadku, kiedy Wykonawca złoży ofertę na Formularzu nr 2 Zamawiający przyjmie, 
że Wykonawca zapoznał się z powyższą zmianą i zaakceptował brzmienie punktu 5  
ww. UWAG zawartych w Formularzu nr 2_1 . 

 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający nie przedłu ża terminu składania  

i otwarcia ofert. 
 

Powyższe zmiany SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej:  
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
Wykonawca ubiegaj ący si ę o zamówienie zobowi ązany jest do uwzgl ędnienia  
w ofercie tre ści zmiany SIWZ.  
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