Sąd Rejonowy w Świdnicy
ul. Okulickiego 2-4
58-100 Świdnica

Świdnica, 4.11.2020r.

Do uczestników postępowania
Dotyczy postępowania na „Usługi – sprzątanie pomieszczeń biurowych w dwóch obiektach
Sadu Rejonowego w Świdnicy przy ul. Okulickiego 2-4 i Pl. Grunwaldzki 14 oraz terenu
utwardzonego wokół posesji przy ul. Okulickiego 2-4” postępowanie nr ZP/3/2020
W związku z otrzymanym pytaniem do treści SIWZ, Zamawiający działając w trybie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych przedstawia treść
przesłanego pytania wraz z udzieloną odpowiedzią:
Pytanie
jaką cenę należy podać w Załączniku nr 1 do SIWZ "Formularz ofertowy"
Czy ma to być cena miesięczna brutto za całe zamówienie czy cena za całość zamówienia
(24 miesiące) brutto ?
W formularzu jest zapis:
"Powyższa cena ofertowa wynika z kalkulacji cenowej zawartej w formularzu cenowym
(załącznik nr 1 do oferty)."
Gdzie jest wartość miesięczna.
Natomiast jest także podkreślone słowo "CAŁE" co by mogło się odnosić do 24 miesięcy.
W umowie natomiast jest zapis:
"1. Za wykonanie usługi, w okresie obowiązywania umowy Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej w wysokości ogółem ………………………… złotych
(słownie: ……………………………………………………. zł. ………………/100) brutto.
Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi sprzątania
pomieszczeń biurowych określone w niniejszej umowie. W tym podatek VAT stanowi kwotę
………………………… zł.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na podstawie miesięcznych faktur VAT, w
wysokości 1/24 wartości wymienionej w pkt 1, tj. …………………………….. zł brutto
(słownie: ……………………………………………………) w terminie do 14 dni roboczych
od daty przedłożenia faktury, na wskazane na fakturze konto Wykonawcy i zgłoszone do
wykazu BLPV (biała lista płatników vat) pod rygorem odmowy zapłaty. W tym podatek VAT
stanowi kwotę ……………………………. zł."
Co mogło też sugerować cenę za całość zamówienia.
SIWZ w pkt XV nie informuję czy będzie oceniana cena miesięczna czy za całość
zamówienia.
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym należy podać oferowaną cenę za
całe zamówienie brutto tj. za 24 miesiące.

