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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W RAMACH ZADANIA „BUDOWA 
INFRASTRUKTURY W REJONIE ULICY BRONIEWSKIEGO / UL.WIERZEJSKIEJ”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. W ROZDZIALE III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w pkt I ppkt 3 w ostatnim zdaniu wykreśla 
się słowa „i przedmiarami”.
Zdanie po zmianie otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dopuszcza stosowanie innego typu osprzętu i wyposażenia niż w dokumentacji 
pod warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i standardów jakościowych 
elementów wskazanych dokumentacją”.

2. W ROZDZIALE XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY treść pkt 2 i 3 i zastępuje się nowym 
brzmieniem odpowiednio:
„2. W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót wykonawca powinien zgłosić się do zamawiającego                   
o wyjaśnienie.
3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost           
z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania oraz 
zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót”.

3. W ROZDZIALE XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  w pkt 2 w zdaniu pierwszym wykreśla się fragment 
„– wypełniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ – w sposób, który umożliwia 
ustalenie ceny dla każdej pozycji wyszczególnionej w przedmiarze robót”.
Treść pkt 2 po zmianie otrzymuje brzmienie:
„2. Kosztorys ofertowy, odpowiadający złożonej ofercie w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego  (najpóźniej w dniu podpisania umowy). Wymaganą metodą kalkulacji 
ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona.  W przypadku braku wyceny pozycji 
składowych, zamawiający uzna, że zostały one ujęte w innych pozycjach kosztorysu ofertowego 
i nie będą przedmiotem odrębnego wynagrodzenia. Na końcu kosztorysu ofertowego należy 
doliczyć podatek od towarów i usług VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Kosztorys stanowi integralną 
część umowy.
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Wycena powinna być podana następująco:
cena netto
(suma cen netto poszczególnych składowych) + wartość VAT
(dla łącznej wartości netto) =  cena brutto
W przypadku różnych stawek VAT dla poszczególnych elementów zestawienia, należy podać, 
z podziałem na stawki VAT np.:
cena netto + 23% VAT= cena brutto
cena netto + 8% VAT= cena brutto 
(…)”

4. W WYKAZIE ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ w opisie załącznika nr 10 wykreśla się słowa „ wraz z 
przedmiarami”.

Po zmianie opis załącznika nr 10 otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 10. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa 
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