Projekt „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Pabianice, 17 maja 2018 roku
ZPK.271.3.2018

Uczestnicy
postępowania przetargowego
dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki
Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Zamawiający informuje, że:
1. W związku z treścią zapisu w SIWZ-część I-IDW- Rozdział VI ust. 1 pkt 1.1 fragment o treści:
„Do wypełnienia JEDZ/ESPD (eESPD) służy elektroniczne narzędzie znajdujące się pod adresem
http://ec.europa.eu/growth/espd Jest to narzędzie udostępnione przez Komisję Europejską, umożliwiające
Zamawiającym i Wykonawcom utworzenie, wypełnienie i ponowne wykorzystanie standardowego formularza
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
Zamawiający korzystając z serwisu internetowego dotyczącego ESPD stworzy szablon ESPD i udostępni go w
formie elektronicznej wraz z pozostałą dokumentacją przetargową na swojej stronie internetowej.
Wykonawca importuje ten szablon, wypełnia wymagane dane, pobiera ESPD, drukuje, podpisuje i składa wraz
z pozostałą dokumentacją przetargową w oryginale w formie pisemnej.
Zamawiający informuje, że Urząd Zamówień Publicznych (UZP) zamieścił na swojej stronie internetowej
informacje dot. dokumentu JEDZ: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokumentzamowienia.”

Zamawiający informuje, że do SIWZ załączono edytowalną wersję formularza JEDZ w formacie .doc do
wykorzystania przez Wykonawców w celu ułatwienia wypełnienia formularza JEDZ.
W związku z brakiem utworzenia szablonu ESPD przez Zamawiającego, Zamawiający działając na
podstawie art. 38 ust. 4 PZP dokonuje zmiany SIWZ- część I- IDW- Rozdział VI ust. 1 pkt. 1.1. w ten
sposób, że wyżej wskazaną treść SIWZ skreśla i zastępuje brzmieniem:
„Wykonawca składa JEDZ korzystając z formularza załączonego do SIWZ, lub z narzędzia ESPD
udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd czy też innych
dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu,
wypełniając odpowiednie pola formularza, drukuje, podpisuje i składa wraz z pozostałą dokumentacją
przetargową w oryginale w formie pisemnej.
Zamawiający informuje również, że Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na stronie internetowej pod
adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
informację temat dokumentu JEDZ.”
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2. W załączniku nr 1a do SIWZ Część I (IDW), w pozycjach: 8.4. i 8.6. w kolumnie szóstej pn. „stawka
podatku VAT poszczególnych elementów (%)” wystąpiła oczywista omyłka pisarska, na skutek, której w
miejsce stawki 23 % omyłkowo wpisano stawkę 123 %.
Zamawiający informuje, iż uzna za prawidłowe zgodne z SIWZ zarówno formularze cenowe- wykazy cen
zmodyfikowane przez Wykonawców, w ten sposób, że stawka 123 % zostanie skorygowana na 23 %, jak i
formularze w oryginalnym (błędnym) brzmieniu.
Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż w przypadku zastosowania przez Wykonawców nieistniejącej w
polskim systemie podatkowym stawki 123 %, dokona w trybie art. 87 ust 2 pkt 2 ustawy PZP poprawienia
oczywistej omyłki rachunkowej, w ten sposób, że do zadeklarowanej przez Wykonawcę wartości netto
elementu z pozycji 8.4 i 8.6. zastosuje 23 % stawkę podatku VAT, a następnie uwzględni konsekwencje
rachunkowe dokonanych poprawek.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 PZP, Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ poprzez
poprawienie w formularzu cenowym- wykazie cen (w załączniku nr 1a do SIWZ Część I (IDW)) wyżej
wskazanych omyłek i publikuje na stronie internetowej prawidłową wersję formularza cenowego z
prawidłową stawką podatku VAT 23% w przedmiotowych pozycjach.

3. W związku z powyższymi zmianami Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP
dokonuje modyfikacji treści SIWZ nadając poszczególnym zapisom specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) nowe brzmienie:
a) w rozdziale X części I SIWZ- IDW pt: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, w ust.
2 i 12:
dotychczasowe zapisy:
„ 2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW zatytułowany:
Formularz Oferty.”
oraz
„12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
OFERTA NA
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
Nie otwierać przed dniem:
18.05.2018 r, godzina 12.30
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”
otrzymują nowe brzmienie:
„ 2. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW zatytułowany:
Formularz Oferty. Zamawiający zwraca uwagę, że zgodnie z treścią Formularza Oferty obowiązkowym
załącznikiem do tego Formularza jest załącznik nr 1a do IDW zatytułowany Formularz cenowy- Wykaz cen”
oraz

2/3

„12. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący
sposób:
Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice.
OFERTA NA
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj projektu „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
Nie otwierać przed dniem:
24.05.2018 r, godzina 13.00
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”

b) W rozdziale XI części I SIWZ- IDW pt: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, w
ustępach: 1 i 4:
dotychczasowe zapisy:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 18.05.2018 r. do godz. 12:00 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”
oraz
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 18.05.2018 r. o godz. 12:30.”
otrzymują nowe brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 24.05.2018 r. do godz. 12:00 i zaadresować
zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.”
oraz
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – w dniu 24.05.2018 r. o godz. 13:00.”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

w/z Prezydenta Miasta Pabianic
/-/Aleksandra Jarmakowska- Jasiczek
I Zastępca Prezydenta Miasta Pabianic

3/3

