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Gmina Nisko  Nisko, dnia 19.12.2016 r. 

Burmistrz Gminy i Miasta Nisko 

Plac Wolności 14  

37-400 Nisko 

ZP.271.55.2016 

 

ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w zadaniu pn Opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla 

Gminy Nisko w następującym zakresie. 

 

W rozdziale 13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY jest: 

13.1.Wykonawca musi podać cenę za realizację przedmiotu zamówienia. Cena obejmować 

będzie  wartość wszystkich zobowiązań Wykonawcy związanych z wykonywaniem 

zamówienia.  

13.2.Ceny ofertowe należy obliczyć w oparciu o zakres wymieniony w  pkt. 3 niniejszej 

SIWZ oraz Załącznik do umowy na dostawę energii elektrycznej – Zestawienie 

punktów poboru energii elektrycznej dla Gminy i Miasta Nisko oraz podległych 

jednostek organizacyjnych zaopatrywanych w energię elektryczną. 

13.3.Ceny nie mogą zawierać opłat z tytułu dystrybucji energii elektrycznej.  

13.4.Ceny jednostkowe za dostawę energii elektrycznej pozostają niezmienne w okresie 

sprzedaży poza przypadkami określonymi w umowie i musza zawierać stawkę 

podatku akcyzowego, koszty związane z bilansowaniem handlowym oraz koszt 

wypełnienia przez sprzedawcę obowiązków wynikających z obowiązujących ustaw. 

13.5.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. 

13.6.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami 

13.7.Przy porównywaniu ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT), z 

uwzględnieniem zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku (grosze).  

Uwaga! 

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 

w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku 

nie ulegnie zmianie. 

13.8.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
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Rozdział 13 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY po zmianie: 

13.1.W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 

maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za 

wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 

13.2.Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

13.3.Umowa będzie zawarta na całość prac projektowych. 

13.4.Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony w 

dokumentacji przetargowej (SIWZ) oraz ewentualne ryzyko wynikające z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

13.5.Wykonawca określi cenę brutto wraz z należnym podatkiem VAT za wykonanie 

przedmiotu zamówienia – opracowanie dokumentacji projektowej określonej w SIWZ. 

Cena ta zawiera w szczególności: wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, 

wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót, opracowanie 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, uzyskanie wszelkich 

niezbędnych uzgodnień decyzji, pozwoleń oraz inne koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia. Podana cena jest ceną ryczałtową i nie może ulec zmianie 

przez cały okres obowiązywania umowy. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę 

przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcia w wynagrodzeniu 

ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe 

wynagrodzenie. 

13.6.Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę 

zamówienia. W związku z powyższym zaleca się, aby Wykonawca bardzo 

szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia. 

13.7.Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć 

obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13.8.Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w 

zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki 

sposób oferta zostanie odrzucona. 

13.9.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

Uwaga! 

Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady, 

że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku 

w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku 

nie ulegnie zmianie. 

 

 

Powyższa zmiana treści SIWZ nie skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 BURMISTRZ 

 mgr Julian Ozimek 


