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dotyczy: zainowienie nr 8/us/2019 — bchrona obiektow nalezqcych do Slqskiegp'OW NEZ

W oparciu o ,pkt ;vri ppkt_7 i ppkt^ 8 Specyfikacji Istotnycji Wamnkbw Zamowienia
(SIWZ),niniejszymudzielam odpowiedzi iia wniosek zlozonywdniu 03.06.2019 r. przezjednego
z Wykonawcbw.

Tresc: W

sip z , prosbq o skoiygowanie formularza kalkiilacji cenpwej

%vpostpppwaniu nr 8/us/2019. W pkt. 11 wskazanego fonnularza, opis odnpsi sip do wyceny
dodatkowych osobogodzin pchrony bezposredniej w ilosci 500, a tabela wyceny ponizej dotyczy

pchrony bezposredniej. wykpnywanej po uplywie jednej godziny :od przybycia gmpy
interwencyjnej w ilosci 200 godzin."

Wyjasniam, iz w punkcie II formul^za kalkulacja cenowa wyst^pila omylka pisarska w sposobie
opisania tytulu using (czynnosci),jakie powinny zostac objpte pkt 11.

PP poprawieniu omylki tytul pkt II formularza kalkulacja cenowa brzmi: ,,II. Cena za utrzymanie
posterunku w przypadku otrzyniania sygnalu o' zagrozeniu z systemu sygnalizacji wlamania
i napadu(w sumie nie wipcej niz 200 robpczogodzin w okresie realizacji umowy):(...)"
W zwi^zku z potrzeb^ skorygowania pkt II formularza kalkulacja cenowa (patrz: strona nr 2

oznaczona ,jpo zmianie"), zwazywszy czas pozostaly do zlozenia ofert, w celu umozliwienia

WykonawCom wlasciwego przygotowania ofert, przedluzam termin skladania ofert do dnia

www.nfz.gov.pl

I
• i

Sl^ski pddziai Wojewpdzki, ul. Stanislawa Kossutha 13,40-844 Katowice
' tel.f 32 73516 Op.fax: 32 735 15 71,e-mail: sekretariat@nfz-katowice.pl

07.06.2019 do godz. 11.00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 11.30.

Tym samym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skiadania i otwarcia ofert ulegaj^ zapisy
pkt X lit.D (ramka), pkt XI ppkt I i ppkt 4 SIWZ oraz Ogloszenia o zamowieniu na ushig?
spoleczn^ o wartosci mniejszej niz 750 000 EURO.

W zalqczeniu strona nr 2 formularza kalkulacja cenowa oznaczona „po zmianie".
. Wykonawca winien uwzgl^dnic powyzszq.zmiang skladaj40 ofert?.

Z powazaniem
Oddzi^ Wdjew6dzkieg©
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fomiulatz kalkiilacja cenowa -strona m 2po zmianie

Nr zamowienia: 8/us/2019

Uj^ty w poz. od 2 do 5 koszt monitoringu jest identyczny dla kazdej z lokalizacji wskazanych w poz. od 2 do 5 tabeli
i wynosi:

zt brutto za jeden miesiqc swiadczenia ustugi monitorowania w jednej lokalizacji
(dot.pozycji od2do 5tabeli).

II. Cena za utrzymatiie posterunku w przypadlm otrzymania sygnalu o zagfozeniu z systemu sygnalizacji
wlamania i napadu(w sumie nie wi^cej niz 200 roboczogodzin w okresie tealizacji utnowy):
A

c

D

Wartosc netto

Wartosc 23%

Wartosc brutto -

w ztotych
(AxB)

podatku VAT
w ztotych
(obliczona

w Ztotych(C + P)

B

Cena netto w ztotych za
Maksymalna liczba
zabezpieczonych
jedn^ roboczogodzin^ za ochrony
bezposredni^ wykonjrwan^ po uplywie
w ramach umowy
roboczogodzin za
jednej godziny od przybycia grupy
interwencyjnej na miejsce
utrzymanie posterunku
(jezeli taka ochrona okaze si^
niezb^dna)

E

■ od wartosci netto

z kolumny C)

200

Przezjednq roboczogodzin^ nalezytozumiecjednq godzin^(60minut)ptacygtupyinterwencyjnej.
III. Cena za dodatkowe osobogodziny ochrony bezpostedtiiej (w sumie nie wi^cej niz 500 osobogodzin
w okresie realizacji umowy) w obiektach Sl^skiego OW NFZ ohj^tych niniejszym zamowieniem poza
ustalonymi godzinami pracy ochrony fizycznej(do wykorzystania na wniosek Zamawiaj^cego):
A

B

C

D

E

Cena netto w ztotych za
jedn^ osobogodziny za ochrony

Maksymalna liczba
zabezpieczonych

Wartosc netto

Wartosc 23%

Wartosc brutto

w ramach umowy

w ztotych
(AxB)

podatku VAT
w ztotych (obliczona

w ztotych(C + D)

bezposredtiiq^ wykonywan^
w ramach dodatkowej ochrony
fizycznej

dodatkowych
osobogodzin

od wartosci netto

z kolumny C)

500

Przez jednq osobogodziny nalezy rozutniec jednq godziny (60 minut) sprawowania ochrony bezposredniej
przezjednego pracownika ochronyfizycznej.

IV.A. Cena za swiadczenie using zabezpieczenia technicznego SSWiN:
A

B

C

D

E

Lp.

Obiekt chroniony

Cena netto

Wartosc 23% podatku VAT
w ztotych za jeden miesiqc
(obliczona od ceny netto

Cena brutto ustogi
w ztotych za jeden
miesiqc

z kolumny C)

(C + D)

w ztotych za jeden miesiqc
swiadczenia zabezpieczenia
technicznego

ul. Karpacka 24

1

43 - 300 Bielsko - Biala
■2

3
4

-

ul. 3 Maja 29
44 - 200 Rybnik
ul. Czartoryskiego 28
42 — 202 Czystochowa
ul. Tadeusza Kosciuszld 22

41-940 Piekary Slq^skie

Slqslaego Oddziaty45fojew6dzkieao

%°'>o^g,F™dusziieS^awK8towic8oh
strona nr 2 po zmian^sTEPGAi
'DS. SLUZB MuBSfe'KlOWYCH

I ^!JVIADCZENIOi3IORC6w
BozenaGil

