
 
  
 
 

    

  

 

ZIM-DZ.3322.26.2017      Łódź, dn. 22.02.2018 r. 

 
 
 
WYKONAWCY 

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Przebudowa linii 
tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza – Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza 
na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewski ego”  
Nr sprawy ZIM-DZ.3322.26.2017 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą pzp”, 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje zmiany SIWZ  w poniżej 
wskazanym zakresie:  

 
� TOM I SIWZ: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 
Punkt 16.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca obliczając cenę musi uwzględnić w kosztorysach ofertowych wszystkie 
pozycje przedmiarowe opisane w przedmiarach robót. Wykonawca nie mo że 
samodzielnie wprowadzi ć zmian do przedmiarów robót za wyj ątkiem dodania 
w osobnym kosztorysie jednej pozycji. pt „Wymagania  ogólne, w tym koszt 
dostosowania si ę do wymaga ń warunków umowy i wymaga ń ogólnych 
zawartych w DM.00.00.00 oraz  wszelkie niezb ędne do poniesienia dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie  wyszczególnione 
w przedmiarach - (ilo ść - 1 kpl.) 
Cenę tej pozycji kosztorysu nale ży poda ć w poz. 1 tabeli Formularza cenowego 
– Formularz nr 2 do SIWZ.  
Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych oraz w przedmiarach robót - wykonawca winien zgłosić 
zamawiającemu przed terminem określonym w rozdziale 13. Instrukcji dla 
Wykonawców. Brak wypełnienia i okre ślenia warto ści w ka żdej pozycji oraz 
dokonanie zmian w przedmiarach robót (z zastrze żeniem ww. zmiany) 
spowoduje odrzucenie oferty, z wyj ątkiem omyłek, o których mowa art. 87 ust. 
2 ustawy pzp. ”  
 
 
Punkt 16.7. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Obliczona przez Wykonawcę cena oferty powinna zawierać wszelkie koszty 
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie 
wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca 



 
  
 
 

    

powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie 
zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej 
SIWZ, dokumentacji projektowej, STWiORB. 
 Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu budowy.” 
 
 
W celu uwzględnienia zmiany w SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania 
i otwarcia ofert do dnia 01.03.2018 r. Ofert ę należy zło żyć w siedzibie 
Zamawiaj ącego do godziny 12:00, natomiast otwarcie ofert nas tąpi o godzinie 
13:00. 

 
Odpowiednie zmiany terminu składania i otwarcia ofert wprowadza się do pkt. 13.2, 14.1, 
19.1.1 SIWZ. 
 
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Powyższa zmiana SIWZ oraz przesłane do publikacji sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 
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 zmiany SIWZ . 
 
 
 
 
 

    ZATWIERDZAM 
         p.o. DYREKTORA 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
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Spraw ę prowadzi: 
Joanna Rodziewicz 
Wydział Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 272 64 37 


