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Narodpwy Fundusz Zdrowia
Sl^ski Oddzial Wojewodzki w Katowicach

znak:WAG-II.261.63^020 Katowice, dnia stycznia 2021 r.
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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: ushiga sprz^tania w obiektach ^Iqskiego Oddziahi Wojewddzkiego Narodowego Fimduszu Zdrowia -
Zamdwienie dzielone na pakiety (nr zamdwienia 14/pn/2020) pakiet I

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (j.t. Dz. U.

z 2019 r., poz. 1843 ze zm), zwanej dalej „pzp", przekazuj? Panstwu tresc wniosku o wyja^nienie tresci

SIWZ - zapytanie do SIWZ, jakie wplyn^lo w zwi^ku z przedmiotowym post^powaniem o udzielenie

zamowienia publicznego oraz udzielam wyjasnien (odpowiedzi).

W tresci zapytan zachowano pisowni^ oryginaln^.

Zapytanie

Uprzejmie prosimy o wyjasnienie zapisu w formularzu kalkulacja cenowa - pakiet I, po:Q'cji w tabeli IB.

Czy zawarty w formularzu zapis w tabeli IB "Cena za okres od 18.03.2021 r do 31.03.2021 r." jest

prawidlowy, skoro realizacja zamowienia w niniejszym pakiecie obejmuje okres od 18.03.2021 -

31.03.2022 r.

Odpowiedz (wviasnienie)

InformuJ^, ze formularz kalkulacja cenowa - pakiet I jest prawidlowy.

W zwi^zku z faktem, iz jako termin realizacji zamowienia w pakiecie I wskazano okres od 18.03.2021 r.

do 31.03.2022 r., w kalkulacji cenowej przewidziano konieczno^c skalkulowania ceny w nast^puj^cy

sposob:

W tabeli lA kalkulacji cenowej pakiet I Wykonawca winien wskazac cenf za 1 miesi^c swiadczenia ushigi.

W oparciu o cen? za 1 miesi^c swiadczenia ushigi Wykonawca oblicza nast^pnie cen^ za 12 miesi^cy
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swiadczenia ushigi, ktorq po zsumowaniu z cen^ za okres od 18.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (tabela IB)

winieii wskazac w pkt I, jako cen^ za realizacj? zamowienia. Nast^pnie Wykonawca winien do uzyskanej

kwoty doliczyd cen^ za czynnosci, o ktorych mowa w pkt H oraz HI przedmiotowego foiinularza i tak

otrzymanq cen? wskazac jako cen^ oferty brutto.

Powyzsze wyjasnienia nie stanowi^ zmiany tre^ci SIWZ. Termin skladania i otwarcia ofert pozostaje bez

zmian.
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