Warszawa, 22 grudnia 2017 r.

WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług
sprzątania dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w Zielonce oraz
w delegaturach MUW w Płocku, Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i w Siedlcach” oznaczonym
numerem BOU-IV.272.1.2017 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, jako Zamawiający
w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz ust. 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1579) udziela
odpowiedzi na pytania Wykonawców, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści SIWZ:
Pytanie 1:
„W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym świadczenia usług sprzątania Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w Zielonce oraz w delegaturach WUM w Płocku, Ostrołęce,
Radomiu, Ciechanowie, i w Siedlcach (znak sprawy BOU-IV.272.1.2017) zwracam się z prośbą o
wyjaśnienie zapisów SIWZ. Proszę określić czy ceny oraz wartości w "Formularzu Ofertowym" mają
być w odniesieniu do dni, miesięcy, roku czy 24 miesięcy świadczenia usługi? Z tabeli "a) zamówienia
podstawowego" można wywnioskować, że chodzi o wartość za 1 miesiąc świadczenia usługi, "b)
zamówienie opcjonalne" uwzględnia częstotliwość podczas trwania umowy. Jak więc wartość powinna
być uwzględniona w "Całkowitej cenie realizacji zamówienia"? Czy ma tam być SUMA wartości z
tabeli a) x 24 miesiące + SUMA wartości z tabeli b)? Czy dobrze rozumiem?”
ODPOWIEDŹ nr 1:
Zamawiający informuje, że ceny oraz wartości w "Formularzu Ofertowym" dotyczące
zamówienia podstawowego odnoszą się do okresu jednego miesiąca, zaś zamówienie opcjonalnego
w odniesieniu do częstotliwości wskazanej w tabeli. W całkowitej cenie realizacji zamówienia
winna być uwzględniona suma wartości z tabeli a i b.
Pytanie 2:
„Proszę o potwierdzenie, że w formularzu ofertowym w miejscu zamówienie podstawowe - Cena brutto
za 1 m2 - wykonawca powinien podać cenę brutto za sprzątanie 1 m2 w ujęciu miesięcznym, a w
miejscu "Wartość (cena 1m2 x powierzchnia)" obliczyć cenę brutto za wykonanie usługi w jednym
miesiącu. W związku z powyższym Całkowita cena realizacji zamówienia zostanie obliczona jako suma
pozycji zamówienia podstawowego * 12 miesięcy + suma zamówienia opcjonalnego. Formularz
ofertowy nie jest jednoznaczny, prosimy o potwierdzenie.
Prosimy także o potwierdzenie, że w kolumnie Cena jednostkowa w tabeli "zamówienie opcjonalne"
wykonawcy powinni podać cenę brutto za m2/rbh/szt. Zamawiający nie określił czy podana cena ma
być ceną netto czy brutto.”
ODPOWIEDŹ nr 2:
Zamawiający informuje, że całkowita wartość realizacji zamówienia będzie liczył według wzoru:
CAŁKOWITA
WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
=
WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
PODSTAWOWEGO * 24 MIESIĄCE + WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA OPCJONALNEGO.
Zamawiający informuje, iż wymaga podania w formularzu ofertowym CEN BRUTTO.
W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp wprowadza
zmiany w załączniku nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – FORMULARZ
OFERTOWY dla części I-VI zamówienia:
Całkowita cena brutto realizacji zamówienia (dot. części I-VI): ………………………………..…zł
(suma zamówienia podstawowego x 24 + suma zamówień opcjonalnych)
Jednocześnie informuję, że Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.12.1017 r.
do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 29.12.2017 r. o godz. 10:30

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) w Rozdziale XII ust. 2 - który otrzymuje następujące brzmienie:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
00-950 Warszawa, pl. Bankowy 3/5
Biuro Obsługi Urzędu
Oferta w postępowaniu znak: BOU-IV.272.1.2017– świadczenie usług sprzątania dla Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz w Zielonce , oraz w delegaturach MUW w Płocku,
Ostrołęce, Radomiu, Ciechanowie i w Siedlcach
Nie otwierać przed 29.12.2017 r. przed godz. 10:30.
b) w Rozdziale XII ust. 3 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie w siedzibie Zamawiającego w Warszawie
przy pl. Bankowym 3/5, Biuro Obsługi Urzędu pok. 52, w terminie do dnia 29.12.2017 r.
do godz.10:00”.
c) w Rozdziale XIV ust. 1 - który otrzymuje następujące brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi publicznie w dniu 29.12.2017 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie przy pl. Bankowym 3/5, pok. 183”.
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