Łódź, dnia 15.09.2020 r.
ZIM-DZ.2620.37.2020

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na: „Plac zabaw na Rudzie w systemie zaprojektuj
i wybuduj", nr sprawy ZIM-DZ.2620.37.2020
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający dokonuje
zmiany treści Tomu I SIWZ w następującym zakresie:
1. Pkt 12 ZAWARTOŚĆ OFERTY otrzymuje brzmienie:
12.1 Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z Formularzem nr 1.1 do SIWZ,
12.2 (usunięto),
12.3 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 2 do SIWZ,
12.4 Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
wykonawcy z postępowania – wypełnione zgodnie z Formularzem nr 3 do SIWZ,
12.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby
wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy.
12.6 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę
(w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem),
jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
12.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy
załączyć Pełnomocnictwo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność
z oryginałem) – Wykonawca może np. złożyć wypełniony np. wypełniony Formularz
nr 4 do SIWZ (wzór ten załączono pomocniczo – Wykonawca nie jest zobowiązany
do jego wykorzystania) lub złożyć pełnomocnictwo o ustalonej przez siebie treści.
12.8 Dowód wniesienia wadium – dla formy innej niż pieniądz kopię dokumentu
(potwierdzoną za zgodność z oryginałem) należy załączyć do oferty natomiast
oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w oddzielnej kopercie oznaczonej
„oryginał wadium”, która będzie załączona do oferty (wewnątrz opakowania oferty).
W przypadku niezastosowania się do powyższego (gdy oryginał dokumentu
wadialnego będzie na trwale zespolony z ofertą) zwrot będzie niemożliwy.
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12.9 Stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że przyjęte w ofercie
metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. są równoważne do
przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3.4.2 SIWZ) – jeżeli
dotyczy.
2. Pkt 16 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY otrzymuje brzmienie:
16.1 Cenę oferty należy podać na formularzu oferty – Formularzu nr 1.1 liczbowo.
Cena musi zawierać dane o podatku VAT. Ustalona przez Wykonawcę cena oferty
będzie ceną ryczałtową, która obowiązywać będzie przez okres ważności umowy
i pozostanie niezmieniona.
16.2 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.
16.3 Cena podana w formularzu oferty winna być wyrażona w PLN, wyliczona
do dwóch miejsc po przecinku.
16.4 Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.).
16.5 W cenie oferty uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega
obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę
rozumie się także stawkę taryfową. Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT /
podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.
16.6 Zgodnie z art. 91 ust. 3a Ustawy Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany
poinformować Zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub
usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz
wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT. Jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty
doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby
obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
3. Pkt 28 SPIS FORMULARZY otrzymuje brzmienie:
Formularz nr 1.1

Formularz nr 2

Formularz Oferty
Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania
warunków udziału w postępowaniu
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Formularz nr 3

Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku
podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania

Formularz nr 4

Pełnomocnictwo - Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia

Formularz nr 5

Oświadczenie dotyczące obowiązku informacyjnego

4. Formularz oferty – Formularz Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z brzmieniem
załączonego zmienionego Formularza oferty (Formularz Nr 1.1).
5. Wszędzie, gdzie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa
o Formularzu nr 1, należy przez to rozumieć Formularz nr 1.1.
6. Usuwa się Formularz cenowy – Formularz Nr 1A.

Powyższą zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający
zamieszcza na stronie internetowej:
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10579,Plac-zabaw-na-Rudzie-wsystemie-zaprojektuj-i-wybuduj.html
Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia
w ofercie treści powyższej zmiany SIWZ.

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH
/podpis nieczytelny/
Agnieszka Kowalewska-Wójcik

Załączniki:
1. Zmieniony Formularz Nr 1.1 – Formularz oferty
Sprawę prowadzi:
Aleksandra Piernikowska
Główny Specjalista
w Wydziale Zamówień Publicznych
tel. 42 272 64 62
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