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                     Łódź, dnia 08.02.2023 r. 
 
ZAMAWIAJĄCY: 
MIASTO ŁÓDŹ - ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 
ul. Piotrkowska 175 
90-447 Łódź 
http://zim.lodz.bip-e.pl  
 
ZIM-DZ.2620.84.2022 

                     WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót    oraz 
zarządzaniem Kontraktem dla zadania pn. „Rozbudowa/Przebudowa                         
ul. Szczecińskiej w Łodzi na odcinku  od  ul. Aleksandrowskiej  do granicy miasta   
w systemie zaprojektuj  i wybuduj” Inżynier Kontraktu 
 

Zamawiający Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że na podstawie 
art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej zwaną „Ustawą”, dokonuje zmian treści SWZ              
w następującym zakresie: 
 

1. W Rozdziale IV. Opis przedmiotu zamówienia, pkt 3. Wymagania ogólne:,                     

w pkt   3.1. Biuro Inżyniera Kontraktu: dodaje się zapis: 

 

(…) „Inżynier Kontraktu zobowiązany jest zapewnić biuro Inżyniera Kontraktu            

od czerwca 2024 roku.” 

 

2. W Załączniku nr 1 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy w § 7 ust.3 

otrzymuje brzmienie: 

 

3. Wynagrodzenie  za nadzór nad Kontraktem, określone w ust 1, będzie wypłacane w 

następujący sposób: 

a) 40% wynagrodzenia zostanie podzielone na ilość miesięcy składających się na 
okres realizacji umowy zgodnie z § 2 i będzie wypłacane miesięcznie, 

b) 50% wynagrodzenia będzie odpowiadało procentowemu zaawansowaniu 
Robót budowlanych. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez 
Zamawiającego raport miesięczny, zawierający wyliczone wynagrodzenie 
Wykonawcy. Wynagrodzenie to będzie wyliczane wg następującego wzoru: 

 
 

∑ Fw x W I 
Wm=               X 50% 

W RB 
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gdzie: 
Wm – wynagrodzenie netto Inżyniera Kontraktu w danym miesiącu za 
świadczenie Usług w okresie realizacji robót budowlanych. 
∑ Fw - suma wartości robót budowlanych netto, nadzorowanych przez 
Inżyniera Kontraktu, a wykonywanych przez Wykonawcę wynikająca z faktury 
wystawionej w  danym miesiącu przez Wykonawcę. Wartość faktury 
wystawionej przez Wykonawcę musi odpowiadać procentowemu 
zaawansowaniu tych robót.  
W I – wartość całkowitego wynagrodzenia netto Inżyniera Kontraktu za 
świadczone usługi w okresie realizacji robót budowlanych. 
W RB – całkowita wartość netto robót  budowlanych. 

 
Do wyniku ilorazu należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

c) 10 % (kwoty końcowe) zostanie wypłacone po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego raportu z realizacji Inwestycji. 

 

 

Powyższe zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia Zamawiający 

zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/13904,Pelnienie-nadzoru-nad-

realizacja-Robot-oraz-zarzadzaniem-Kontraktem-dla-zadania-.html  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 137 ust. 6 

Ustawy, w dniu 07.02.2023 r. przedłużył termin składania ofert o czas niezbędny  na 

zapoznanie się z powyższymi zmianami SWZ i przygotowanie ofert. Zmiana ta 

zostanie zamieszczona w dniu 09.02.2023 r. na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, zgodnie z dyspozycją art.137 ust.5 Ustawy. 

 

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia 

w ofercie treści powyższych zmian treści SWZ.  

 

 
DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
/podpis nieczytelny/ 

Agnieszka Kowalewska-Wójcik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Aleksandra Juśkiewicz-Morawska Wydział Zamówień Publicznych, tel. 42/ 638-58-37 
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