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Do

Wykonawcow

dotyczy: zamowienie nr 5/pn/2019 — ushiga sprz^tania w obiektach Sl^skiego OW NFZ — pomieszczenia

Delegatur i SOU

Na podstawie art. 38 ust.2 w zw. z ust.la ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien

publicznych, zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc zapytania do SIWZ, jakie wpiyn?lo

w zwi^ku z przedmiotowym post?powaniem o udzielenie zamowienia publicznego oraz udzielam

wyjasnien. Pytanie — wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ zostal zlozony w dniu 21.02.2019 r., a wi^c po

upiywie terminu, o ktorym mowa w art. 38 ust.l pzp.

ZapVtanie;

W zwi^zku z zamiarem przystqpienia do post?powania na ushig? utrzymania czystosci prosimy

o odpowiedz na ponizsze pytanie: Czy w formularzu ofertowym w pkt. 1 naleiy wpisac cen? oferty na

wykonania calosci zamowienia tj. w okresie 12 mies. z uwzgl?dnieniem dodatkowych osobOgodzin i ushigi

polegaj^cej na akrylowaniu wykladziny podlogowej PCV do wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego

czy tez wyl^cznie cen§ za swiadczenie ushigi w danej Delegaturze lub SOU (suma stawek okreslonych

w tabeli nr 1 kalkulacji cenowej przemnozone przez ilosc miesi^cy)?

Odpowiedz (wviasnieniel;

Odpowiedz na powyzsze pytanie zawarta jest w tresci SIWZ. Wynika mi?dzy innymi z formularza

kalkulacja cenowa, gdzie wskazano, iz cena oferty stanowi sum§ kwot brutto z pkt I, pkt n kolumna E oraz

pkt m kolumna E formularza kalkulacja cenowa.

Cena oferty zawiera wynagrodzenie za wszystkie elementy niezb?dne do wykonania calego zamowienia

zarowno w zakresie pkt I, pkt H i pkt HI.
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Ponadto^zgpdnie z pkt Xll ppkt 6 SIWZ, cena ofp^ wiima zawierac wszelkie koszty, oplaty i podatki

zwiazane z realizacja zamowienia,'zgodnie z wzorem umowy (por. takze §4 ust3 wZpm umowy).

W swi0e powyzszego, a takie biorac pod uwagp firesc pkt 1 formulafza oferty wymagajaeegd podania

ceny pferty zgodnie z formularZem kaUoilacja ceiiowa, nie iiip^a miec watpliwosci cd do rozumienia

pojpcia „cena oferty" za realizacjpzamGwienia.

Cena pferty jest zatem suma elementpw wskazaiiyeh w formular™ kalkulacja cenowa; cena oferty dPtyezy

calegorplfl'esu realizacj i zainowienia (12 miesipcy - patfz pkt I¥ ppkt 1 SIWZ).
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