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Zamość, dn. 30.07.2018r.

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. Część 1 zamówienia
postepowania na dostawę środków trwałych, surowców i materiałów
niezbędnych do przeprowadzenia prac przedwdrożeniowych

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu w ramach 1 części zamówienia, tj. dostawy
materiałów informuje o dokonaniu zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej:
siwz), poprzez dodanie do Formularza oferty (zał. nr 5 do siwz) Formularza cenowego.
Zgodnie z treścią art. 91 ust. 3a ustawy Pzp oraz rozdz. XVI ust. 8 i 9 siwz – 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 dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru
lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.
Brak takowej informacji oznaczać będzie, iż wybór oferty NIE BEDZIE prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
Cena oferty za realizację 1 części zamówienia to cena wyliczona przez Wykonawcę na podstawie
wypełnionego formularza cenowego (zał. nr 1 do Formularza oferty), jako suma kwot odpowiednich
pozycji w tabeli, tj. wszystkich wierszy kolumny D.
Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty wypełniając każdą pozycję formularza cenowego
(obowiązek wycenienie każdej pozycji) i załączyć do oferty.
Formularz cenowy stanowi załącznik nr 1 do Formularza oferty ( zał. nr 5 do siwz)
Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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