
 

 
 
 
 
 
                

 

              nr postępowania: BZP.2411.46.2020.EH                          Wrocław, 22.01.2021 r. 

 
INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW 
(informacja zamieszczona na stronie internetowej 
Zamawiającego i przesłana do Wykonawców) 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ  
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: „Sprzątanie pomieszczeń przy ul. Kuźniczej 34, ul. Więziennej 

18/19, ul. Uniwersyteckiej 19/20 oraz w piwnicy i na posesji przy pl. Uniwersyteckim 15 we 

Wrocławiu.” 

 

W oparciu o artykuł 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający – 

Uniwersytet Wrocławski udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmienia treść SIWZ w 

trybie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zmienia termin otwarcia 

ofert: 

 

Pytanie nr 5) Czy w Kalkulacji ceny - zał. nr 5 do SIWZ – w wierszu A - Cena ofertowa 

netto  nie powinna być wyliczana wg zapisu „suma wartości w kol. 3 x 36”, zamiast zapisu 

„wartość w kol. 3 poz. 1 x 36”. Istniejący zapis nie ujmuje w cenie wynagrodzenia za 

sprzątanie posesji. 

Analogicznie zapis w wierszu B, również nie ujmuje ceny usługi za sprzątanie posesji. 

Odpowiedź nr 5) Zamawiający zmienia zapis w tabeli załącznika nr 5 do SIWZ w poz. A i B 

w sposób następujący: 

jest: 

Lp. Nazwa usługi 

Wynagrodzenie 
miesięczne 

netto 
(PLN) 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Wartość podatku 
VAT 

[kol.3 x kol.4] 
(PLN) 

Wynagrodzenie 
miesięczne brutto 

[kol.3 + kol.5] 
(PLN) 

1 2 3 4 5 6 

1 Sprzątanie pomieszczeń     

2. Sprzątanie posesji     

A 
Cena ofertowa netto: 

[wartość w kol.3 poz.1  x 36 miesięcy] 
………………………………. zł 

B 

CENA OFERTOWA BRUTTO: 
[wartość w kol.6 poz.1  x 36 miesięcy] 

 

……………………….. zł * 

 
poprawia się na: 

 

Lp. Nazwa usługi 

Wynagrodzenie 
miesięczne 

netto 
(PLN) 

Stawka 
podatku 

VAT 
(%) 

Wartość podatku 
VAT 

[kol.3 x kol.4] 
(PLN) 

Wynagrodzenie 
miesięczne brutto 

[kol.3 + kol.5] 
(PLN) 

1 2 3 4 5 6 

1 Sprzątanie pomieszczeń     



2. Sprzątanie posesji     

A 
Cena ofertowa netto: 

[suma wartości w kol.3 poz.1÷2  x 36 miesięcy] 
………………………………. zł 

B 
CENA OFERTOWA BRUTTO: 

[suma wartości w kol.6 poz.1÷2  x 36 miesięcy 
……………………….. zł * 

 
oraz zmienia zapis w rozdziale XII „Sposób obliczenia ceny ofertowej” pkt. 4 ppkt. b) w 

sposób następujący: 

jest:  

- w poz. A: cenę ofertową netto, jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego netto, 

zaoferowanego w  kol. 3, w poz. 1, i liczby miesięcy wykonywania usługi; 

- w poz. B: cenę ofertową brutto: jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego brutto, 

podanego w kol. 6, w poz. 1 i liczby miesięcy wykonywania usługi. 

poprawia się na: 

- w poz. A: cenę ofertową netto, jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego netto, 

zaoferowanego w  kol. 3, w poz. 1÷2, i liczby miesięcy wykonywania usługi; 

- w poz. B: cenę ofertową brutto: jako iloczyn wynagrodzenia miesięcznego brutto, 

podanego w kol. 6, w poz. 1÷2 i liczby miesięcy wykonywania usługi. 

 

W załączeniu Zamawiający przekazuje zmieniony Załącznik nr 5 do SIWZ –Kalkulacja ceny  

 

Działając na podstawie art. 12a ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania ofert 

i zamieszcza ogłoszenie o sprostowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej . 

Termin składania ofert i wniesienia wadium: 08.02.2021 r. do godz. 10.00. 
Termin otwarcia ofert:                                08.02.2021 r. o godz. 12:00 
 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

Rektor  

Uniwersytetu Wrocławskiego 


