TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

Warszawa, dnia 8 marca 2019 r.

Wykonawcy ZP 2/2019

Nasz znak: TDT/P3/381/PZ/2019/8027/19
dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę urządzeń kontrolnopomiarowych i badawczych, Znak sprawy: ZP 3/2019.
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwana dalej ustawą Pzp, dokonuje zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ. Zmiana dotyczy:
1.
treści załacznika nr 3 do SIWZ (formularz oferta). W punkcie 4 – tabela cenowa wiersz 4
„Etykiety do drukarek kodów kreskowych wraz z taśmą termotransferową”
Dotychczasowa treść:
1

2

3

4

Ilość szt.

Cena
jednostkowa
netto (zł)

Lp.
Sprzęt

4

Etykiety do drukarek kodów
kreskowych wraz z taśmą
termotransferową

5

6

7

Wartość netto
(zł)
(3 x 4)

Stawka
należnego
podatku
VAT

Cena
całkowita
wraz
z podatkiem
Vat

200 000

23 %

Otrzymuje brzmienie:
1

2

3

4

Ilość szt.

Cena
jednostkowa
netto (zł)

200 000

nie wypełniać

Lp.
Sprzęt

4

Etykiety do drukarek kodów
kreskowych wraz z taśmą
termotransferową

5

6

7

Wartość netto
(zł)
(3 x 4)

Stawka
należnego
podatku
VAT

Cena
całkowita
wraz
z podatkiem
Vat

………………….
Podać cenę za
cały wolumen
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23 %

2.

treści SIWZ rozdział XII Opis sposobu obliczenia ceny – punkt 2

Dotychczasowa treść:
„W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca ustala cenę jednostkową netto odrębnie w odniesieniu do
każdej wyodrębnionej w osobnym wierszu danej pozycji przedmiotu zamówienia, następnie oblicza
wartość netto dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia (tj. iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości
wskazanej przez Zamawiającego). W dalszej kolejności Wykonawca oblicza cenę netto za wykonanie
przedmiotu zamówienia (tj. suma wartości netto poszczególnych pozycji). Na podstawie ustalonej ceny
netto powiększonej o należny podatek VAT Wykonawca oblicza cenę brutto za całość przedmiotu
zamówienia.”
Otrzymuje brzmienie:
„W celu obliczenia ceny oferty Wykonawca ustala cenę jednostkową netto odrębnie w odniesieniu do
każdej wyodrębnionej w osobnym wierszu danej pozycji przedmiotu zamówienia, następnie oblicza
wartość netto dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia (tj. iloczyn ceny jednostkowej netto i ilości
wskazanej przez Zamawiającego). W przypadku pozycji nr 4 Formularza ofertowego wiersz 4 Tabeli
cenowej pod nazwą „Etykiety do drukarek kodów kreskowych wraz z taśmą transferową” cena ma być
wyrażona za cały wolumen 200 000 sztuk. W dalszej kolejności Wykonawca oblicza na podstawie
ustalonych cen netto powiększonych o należny podatek VAT cenę brutto w każdym z wierszy oraz
ustala cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.”
W załączeniu Zamawiający przekazuje zaktualizowaną na skutek przedmiotowej zmiany treść
Załacznika nr 3 do SIWZ.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia zmianę SIWZ na stronie internetowej,
na której udostępniona SIWZ i jest ona dla Wykonawców wiążąca.
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