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Warszawa, 21 grudnia 2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na „wykonanie usługi sprzątania siedziby zamiejscowej w Siedlcach
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie”
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz. 1986) – zwanej dalej Ustawą Pzp, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej również SIWZ):
Zmiana 1:
1. Dotychczasowa treść Rozdziału VI:
„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa będzie naliczone proporcjonalnie do
liczby dni, w których usługa rzeczywiście zostanie wykonana, według zasady:(stawka za jeden miesiąc
świadczenia usługi)/(liczbę dni wykonywania usługi w danym miesiącu)x(rzeczywista liczba dni, w których
usługa była wykonywana).”
Otrzymuje brzmienie:
„1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.
2. Zamawiający, zastrzega, że w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, która uniemożliwi
rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia 1 marca 2019 r., wynagrodzenie za pierwszy miesiąc zostanie
naliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa rzeczywiście została wykonana, według
zasady:(stawka za jeden miesiąc świadczenia usługi)/(liczbę dni wykonywania usługi w danym
miesiącu)x(rzeczywista liczba dni, w których usługa była wykonywana).”
2. Dotychczasowa treść Rozdziału XII:
„1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę wykonania tej części zamówienia, na której
wykonanie składa ofertę. Dopuszcza się składanie ofert na wykonanie dowolnej liczby części zamówienia
szczegółowo opisanych w załączniku nr 8 do SIWZ.
2. W związku z powyższym zamawiający przyjmuje na potrzeby oceny i porównania ofert tzw. cenę brutto
uwzględniającą podatek od towarów i usług.
3. Cena wykonania każdej z pięciu części zamówienia jest ceną ryczałtową i winna być podana w złotych
polskich cyframi i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: poniżej 5
należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić „w górę”).
Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o cenie – należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. Poz.
1830).
4. Wszystkie pozycje formularza ofertowego i cenowego muszą być wypełnione (w przypadku nie składania
ofert na wykonanie danej części zamówienia, w formularzu ofertowym należy skreślić fragmenty zbędne,
dotyczące tej części zamówienia).
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobyć wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania
zamówienia.
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Otrzymuje brzmienie:
„1. Cena brutto podana przez Wykonawcę w ofercie będzie służyła Zamawiającemu do porównania ofert.
Cena ta stanowi iloczyn ceny brutto za jeden miesiąc wykonania umowy i okresu 10 miesięcy świadczenia
usług.
2. Na potrzeby oceny i porównania Zamawiający przyjmuje cenę brutto uwzględniającą podatek od
towarów i usług.
3. Cena wykonania zamówienia jest ceną ryczałtową i winna być podana w złotych polskich cyframi
i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: poniżej 5 należy końcówkę
pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić „w górę”).
Ilekroć w niniejszym SIWZ jest mowa o cenie – należy przez nią rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1
pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017r. Poz.
1830).
4. Wszystkie pozycje formularza ofertowego i cenowego muszą być wypełnione.
Wykonawca musi uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty wykonania zamówienia.
Uwaga: Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobyć wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania
zamówienia.”
3. Dotychczasowa treść załącznika nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy, § 3:
„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31
grudnia 2019 r.
2. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym zawarto umowę zostanie naliczone proporcjonalnie do liczby dni,
w których usługa rzeczywiście została wykonana, według zasady:(stawka za jeden miesiąc świadczenia
usługi)/(liczbę dni wykonywania usługi w danym miesiącu)x(rzeczywista liczba dni, w których usługa była
wykonywana).”
Otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 31
grudnia 2019 r.
2. Zamawiający, zastrzega, że w przypadku przedłużenia się procedury przetargowej, która uniemożliwi
rozpoczęcie świadczenia usługi od dnia 1 marca 2019 r., wynagrodzenie za pierwszy miesiąc zostanie
naliczone proporcjonalnie do liczby dni, w których usługa rzeczywiście została wykonana, według
zasady:(stawka za jeden miesiąc świadczenia usługi)/(liczbę dni wykonywania usługi w danym
miesiącu)x(rzeczywista liczba dni, w których usługa była wykonywana).”
Zmiana 2:
Zgodnie z art. 12a. ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22 stycznia
2019 roku do godziny 8:00.
W wyniku zmiany terminu składania ofert, wymieniony w Rozdziale XV SIWZ termin składania ofert „do dnia
16.01.2019 roku do godziny 8:00”, zastępuje się terminem „do dnia 22.01.2019 roku do godziny 8:00”,
wymieniony w Rozdziale XVI ust. 1 SIWZ termin otwarcia ofert „w dniu 16.01.2019 roku, o godzinie 11:15”
zastępuje się terminem „dnia 22.01.2019 roku, o godzinie 11:15”.
Powyższe zmiany stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić
w przygotowanych ofertach.
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