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ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę 

dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzysząca na odcinku Białobrzegi – Sucha 

– Kamień”.  

 

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach jako Zamawiający, działając na 

podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dokonuje zmiany w treści SIWZ: 

 

I. Zamawiający w § 16 „OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY”: 

 

1. zmienia pkt 3                                              

 

Było: 
„Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem Kosztorysowym”. 

Jest: 
„Podana przez Wykonawcę cena oferty (wynagrodzenie) będzie wynagrodzeniem ryczałtowym  

w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilnym (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)”. 

 

2.  dodaje pkt 8 o treści: 

 

„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”. 

 

II. Zamawiający w ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SIWZ „FORMULARZ OFERTOWY” 

dodaje pkt 16 o treści: 

„Informacja Wykonawcy o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego w wyniku wyboru 

oferty Wykonawcy. 

Oświadczamy, że:* 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
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Ul. Kościelna 103, 26-800 Białobrzegi, tel. ( 48 ) 613-23-38 
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NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824 



1) Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego. 

2) Wybór naszej oferty prowadził będzie  do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

 

…………………………………………………………….…………………………………………… 

nazwa (rodzaj) towaru, usługi, roboty budowlanej których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do powstania obowiązku podatkowego, wartość bez kwoty podatku”. 

 

III. Zamawiający zmienia w ZAŁĄCZNIKU NR 3 DO SIWZ „Wzór umowy” § 4 ust1: 

 

Było: 

 

„Ustala się wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy wynikające z formularza ofertowego 

na kwotę .............. zł brutto (słownie: ............................... złotych) w tym: kwota netto 

…………………..zł (słownie: ………………………) i obowiązujący podatek VAT  

w wysokości 23 %”. 

 

Jest: 

 

„Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilnym 

(Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) Wykonawcy wynikające z formularza 

ofertowego na kwotę .............. zł brutto (słownie: ............................... złotych) w tym: kwota 

netto …………………..zł (słownie:………………………) i obowiązujący podatek VAT  

w wysokości 23 %”. 

 

 

   Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana SIWZ jest integralną częścią SIWZ 

dla przedmiotowego postępowania i należy ją uwzględnić w przygotowaniu ofert. 

W/w zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 

 


