
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy  postępowania  o  zamówienie  publiczne  prowadzone  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na  dostawę  z  montażem i  wniesieniem  mebli  do  Klubów  Seniora
funkcjonujących przy Domach Pomocy Społecznej i Zespole Ośrodków Wsparcia oraz do
ośrodków wsparcia działających przy Domu Pomocy Społecznej Kalina i Środowiskowym
Domu Samopomocy Kalina w ramach realizacji projektu LublnclusiON- III części.

Prezydent Miasta Lublin uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z
dnia  29.01.2004  Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  Z  2019  poz  1843)  dokonał
zmiany treści pkt 12 SIWZ: 

Jest:
12. Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1.  Oferta  musi  zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie  koszty
związane  z  realizacją  zadania,  w  tym  obciążenia  podatkowe  (w  tym  podatek  VAT w
wysokości 23 % – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT)oraz
inne  koszty  związane  z  wykonaniem zamówienia,  w  szczególności  koszty  produktów,
transportu, wniesienia oraz montażu - dla każdej części oddzielnie.
12.2. Cenę oferty dla należy obliczyć dla każdej części oddzielnie poprzez wypełnienie
formularzy cenowych (wg. zał. nr 4a – 4c) w następujący sposób:
          12.2.1. należy podać cenę jednostkową netto za poszczególne towary.

12.2.2. obliczyć Cenę netto (ogółem) przemnażając ceny jednostkowe netto przez
Zamawianą ilość (szt). Uzyskane wartości wpisać w kolumnie Cena netto (ogółem).
12.2.3.  obliczyć Cenę brutto (ogółem) dla  poszczególnych towarów przemnażając
Ceny  netto  (ogółem)  przez  stawkę  podatku  VAT.  Uzyskane  wartości  wpisać  w
kolumnie Cena brutto (ogółem).

12.2.4.  obliczyć  cenę  ofertową  brutto  sumując  łącznie  Ceny  brutto  ogółem  za
poszczególne towary. Uzyskaną wartość wpisać w wierszu RAZEM.
12.2.3. Cenę brutto z wiersza RAZEM przenieść do formularza ofertowego.

12.2.4. Wszelkie obliczenia należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i
brutto),  przy  czym końcówki  poniżej  0,5  grosza  pomija  się,  a  końcówki  0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. 

Otrzymuje brzmienie:

12.Opis sposobu obliczenia ceny.
12.1.  Oferta  musi  zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie  koszty
związane  z  realizacją  zadania,  w  tym  obciążenia  podatkowe  (w  tym  podatek  VAT w
wysokości 23 % – dotyczy podmiotu będącego czynnym podatnikiem podatku VAT)oraz
inne  koszty  związane  z  wykonaniem zamówienia,  w  szczególności  koszty  produktów,
transportu, wniesienia oraz montażu - dla każdej części oddzielnie.
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12.2.  Wszelkie  obliczenia  należy  dokonać  z  dokładnością  do  pełnych  groszy  (z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zarówno przy kwotach netto, VAT i brutto),
przy  czym końcówki  poniżej  0,5  grosza  pomija  się,  a  końcówki  0,5  grosza  i  wyższe
zaokrągla się do 1 grosza.  

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art.  38 ust.  4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2019 poz 1843) dokonał modyfikacji załączników nr 3a
do 3c – formularz ofertowy poprzez dopisanie wiersza „Cena ofertowa w zł netto” oraz
„Stawka i kwota podatku VAT”. 
W załączeniu aktualnie obowiązujące załączniki nr 3a do 3c. 

Z uwagi na powyższe zgodnie art.  38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  Z 2019 poz. 1843) Zamawiający dokonuje modyfikacji
zapisów pkt 11 SIWZ który otrzymuje następujące brzmienie: 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem  Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i  udostępnionego również na
miniPortalu. 

11.2. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania dostępne są na
Liście  wszystkich postępowań na miniPortalu  oraz stanowi  załącznik  do niniejszej
specyfikacji.

11.3. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2019 r. do godz. 11:00.

11.4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin jej przekazania na ePUAP.

11.5. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl.
Litewski 1, pokój 302 dnia 14.10.2019 r. o godzinie 13:00. 

11.6.  Otwarcie  ofert  następuje poprzez użycie aplikacji  do szyfrowania ofert  dostępnej  na
miniPortalu  i  dokonywane jest  poprzez odszyfrowanie  i  otwarcie  ofert  za  pomocą klucza
prywatnego.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian  
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