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           Łód ź, dnia 07.01.2020 r. 
DOA-ZP-II.271.123.2019 

 
Wykonawcy uczestnicz ący w post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 

     Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Wydział Zamówień Publicznych  
w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi w imieniu Zamawiającego: 
Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź przekazuje 
zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(SIWZ) i udziela wyjaśnień dotyczących postępowania pn. Rewitalizacja Obszarowa 
Centrum Łodzi - Projekt 5. Opracowanie dokumentacji  projektowej wraz  
z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania: Zagos podarowanie terenu wraz  
z niezbędną infrastruktur ą techniczn ą i rozbiórkami Pasa żu Schillera . 

 
Pytanie 25 
  
W formularzu ofertowym pkt 4.10. jest napisane:  
Oświadczamy, że wybór mojej (naszej) oferty będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej 
płatności w odniesieniu do następujących towarów lub usług…………………………………  
nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania  
 

o wartości …………………… PLN bez kwoty podatku VAT.  
 

Co w wypadku jeśli wybór naszej oferty nie będzie prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Gdzie należy to wpisać? Czy wystarczy, że 
pod powyższym punktem napiszemy:  
Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego na podstawie mechanizmu podzielonej płatności. 
 
Odpowied ź 25 
Zamawiający informuje, iż w przypadku jeśli wybór oferty Wykonawcy nie będzie  
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego wówczas Wykonawca 
składając ofertę w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ w pkt. 4.10 
może między innymi wpisać „nie dotyczy” lub pozostawić niniejszy punkt bez wypełnienia. 
 
Pytanie 26 
 

Na stronie 12 SIWZ w pkt 8.2.2. (….) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia skanu 
oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  
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Czy zatem ofertę wraz z JEDZ i dowodem wpłacenia wadium drukujemy, podpis składając 
na każdej stronie, następnie robimy scan (jako jeden) powyższych trzech dokumentów, 
podpisujemy go podpisem kwalifikowanym i za pomocą klucza publicznego pobranego ze 
strony internetowej Zamawiającego szyfrujemy ofertę i wysyłamy do Zamawiającego. 
 
Odpowied ź 26 
Zamawiający informuje, iż ofertę Wykonawca winien złożyć zgodnie z zapisami 
wskazanymi w pkt. 8.2 SIWZ. 
W przypadku wadium dowód wniesienia wadium uzależniony jest od formy jego wniesienia 
tj.: 
� W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu zgodnie z pkt. 9.4 SIWZ Zamawiający 

zaleca dołączenie do oferty dowodu jego wniesienia (dowodu dokonania przelewu 
bankowego) 

� W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu to należy zgodnie  
z pkt. 9.5 SIWZ złożyć dokument gwarancji/poręczenia w oryginale w formie 
elektronicznej za po średnictwem miniPortalu z zastrze żeniem, że dokument 
będzie podpisany kwalifikowanym podpisem elektroniczn ym przez Gwaranta,  
tj. wystawc ę gwarancji/por ęczenia.  

 

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udziel one przez Zamawiaj ącego 
stanowi ą integraln ą część SIWZ. 

 
 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA ŁODZI 
/podpis nieczytelny/ 

Roman Cie ślak  
DYREKTOR 

WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
    


