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Warszawa, 28 czerwca 2017 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na konserwacje i serwis elektronicznych systemów bezpieczeństwa. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań 
dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

W Załączniku nr 2 tj. formularzu ofertowym pojawia się oświadczenie o następującej treści: 
4.       Wnieśliśmy wymagane wadium co potwierdza załączona kopia. 
5.       Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, najpóźniej 
w terminie podpisania umowy. 
 
Natomiast w SIWZ jest zapis str. 7 Rozdział 8 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium oraz str. 11 
Rozdział 16  - Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
Z kolei w Istotnych Postanowieniach Umowy w paragrafie 11 ponownie pojawia się zapis o wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w  
wysokości 5% wynagrodzenia brutto 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż wiążące są postanowienia treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  

Zamawiający modyfikuje treść istotnych postanowień umowy, poprzez wykreślenie § 11. 

W związku z zaistniałą omyłką Zamawiający modyfikuje treść załącznika nr 2 – formularz oferty, 
jednocześnie informuję, że w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na wzorze załączonym do SIWZ 
różnice w treści zostaną uznane za inną omyłkę, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.   

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i 
należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 
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Załącznik 2 do SIWZ -  Wzór formularza ofertowego 
_________________ 

 (pieczęć wykonawcy) 
OFERTA 

Pełna nazwa wykonawcy: ________________________________________  
Siedziba i adres wykonawcy: ________________________________________ 
REGON:  NIP: _______________________________________________ 
Telefon:  Fax: _______________________________________________ 
Adres e-mail: _______________________________________________ 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „konserwacje i serwis elektronicznych systemów bezpieczeństwa.”, 
oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia („SIWZ”) za cenę: 
ŁĄCZNA CENA BRUTTO ______________________________________________________ złotych 
CENA ZA JEDEN MIESIĄC ŚWIADCZENIA USŁUGI  _________________________________ złotych 

Oświadczamy, iż oferujemy, iż czas reakcji na usterkę poza godzinami świadczenia usługi _________ godzin; 

Oferujemy wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę prac dodatkowych __________ złotych brutto. . 
Marża na materiały eksploatacyjne __________% 
 
Części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 
Brak wpisu powyżej rozumiany jest, iż przedmiotowe zamówienie realizowane będzie bez udziału 
podwykonawców 
Oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi 
postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty i 
przyjmujemy warunki określone w SIWZ. 

2. Oświadczamy że wykonamy przedmiot zamówienia, zgodnie z postanowieniami SIWZ oraz jej 
wszystkimi załącznikami. 

3. Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Wnieśliśmy wymagane wadium co potwierdza załączona kopia. 

5. Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązujemy się do wniesienia 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 
najpóźniej w terminie podpisania umowy. 

4. W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Informacje zawarte na stronach od nr ……….. do nr …………….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 
1503 ze zm.). 

6. Oferta wraz z załącznikami zawiera ________ zapisanych kolejno ponumerowanych stron.   

_____________________________________ 
(data, imię i nazwisko oraz podpis 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 
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