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STBS/ 481 /2012

Nowy Sącz 2012-07-09

SITA MAŁOPOLSKA Sp. z o.o.
ul. Kosiarzy 5A, 30-731 Kraków
ODDZIAŁ W NOWYM SĄCZU

ul. Lwowska 135, 33-300 Nowy Sącz

Dotyczy: Nr Referencyjny nadany sprawie ZP/3/US/2012 z dn.03.07.2012r. – przetarg na
utrzymanie czystości budynku, terenów zielonych, chodników , parkingów.

Na podstawie art. 38 ustęp 2 ust. z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póżn. zm.), Zarząd Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa
Sp. z o. o. przy ul. 29 Listopada 16A w Nowym Sączu, w związku z wzniesionymi
zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ), ogłoszonego
przetargu o zamówieniu publicznym – usługi ogłoszonym pod nr. 232798-2012 w dn.
03.07.2012r w Biuletynie Zamówień Publicznych, na usługę sprzątania nieruchomości
utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. w Nowym Sączu usytuowanych w Nowym Sączu przy ul.
Iszkowskiego 1,3,4, Malczewskiego 2,4, Rokitniańczyków 16, 18, oraz 29 Listopada
16,16A,18,18A, 18B,18C,18G,18H,18I”, informuje:

Pytanie 1:
Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ nie jest zgodny z treścią SIWZ tj.
przedmiotem przetargu, miejscem wykonywania usług itp.
Odpowiedź:
Zamawiający, dokonał zmiany treści formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ , którą
tą zmianę zamieścił na stronie internetowej Spółki w dniu 05.07.2012r.
Prawidłowa treść formularza przedstawia się następująco:

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/3/US/2012
Załącznik Nr 1 do SIWZ
I.

FORMULARZ OFERTOWY DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

PRZEDMIOT PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO

ZAMAWIAJĄCY
WYKONAWCA

Przetarg nieograniczony na usługę sprzątania nieruchomości,
utrzymania terenów zielonych w zasobach własnych STBS Sp.
z o. o. w Nowym Sączu, ul. 29 Listopada 16A/23,
usytuowanych przy ul. Iszkowskiego 1,3.4 , Malczewskiego
2,4, Rokitniańczyków 16,18,29 Listopada
16,16A,18,18A,18B,18C,18G,18H,18I
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
33-300 Nowy Sącz ul. 29 Listopada 16A/23
Nazwa
…………………………………………………………………
………………………………………
……………………………………………………………..…
………………………………………
Adres
……………………………..
…………………………………………….……………………
…….
…………………………………………………………………
…………..…………………………
NIP ……………………………………………..REGON
………………………………………
tel./fax….. …………………………………
e-mail……………………………………………

SPOSÓB ZAOKRĄGLANIA
DANYCH
MIEJSCE WYKONYWANIA
USŁUGI ORAZ
WYNAGRODZIENIE
Ul. Iszkowskiego 1,3,4,
Malczewskiego 2,4,
Rokitniańczyków 16,18
29 Listopada
16,16A,18,18A,18B,18C,18G,
18H,18I

Zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku
1. Stawka miesięczna za sprzątanie powierzchni wewnętrznej
i usługi dodatkowe:
a) netto
…………………………………………………………………
………………………..
b)VAT (23%)
…………………………………………………………………
…………………
c) brutto
…………………………………………………..……………
……………………….

2. Stawka miesięczna za sprzątanie powierzchni zewnętrznej i
pielęgnację terenów zielonych:
a) netto
…………………………………………………………………
……..………………..
b)VAT (8%)
…………………………………………………………………
…….…………….
c) brutto
…………………………………………………………………
……………………….
3. Łączna wartość wynagrodzenia za cały okres objęty
zamówieniem:
Netto
…………………………….……………………………………
………………………….
Słownie netto
…………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………
………….………………………….
Podatek VAT
…………..……………………………………..………………
………………
Brutto
…………..…………………………………………………..…
…………………………
Słownie brutto
…………………………………………………………………
……………..
…………………………………………………………………
……………………………………..

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

II. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został
przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do
zawarcia umowy na warunkach w niej określonych oraz w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego
III. Do niniejszej ofert załączamy:
Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia wymagania określone w art.22 ust.1 Pzp - załącznik nr 2
do SIWZ,
Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Pzp
– załącznik nr 3 do SIWZ.
Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia– załącznik nr 4 do SIWZ.
Polisa OC lub inny dokument stwierdzający posiadanie ubezpieczenia na kwotę co najmniej
100 000,00 zł.
Aktualny odpis z właściwego rejestru ( jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
Parafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Pełnomocnictwo do reprezentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(w przypadku złożenia oferty wspólnie, wymaga się aby każdy z Wykonawców występujących
wspólnie złożył dokumenty określone w pkt 1 i 2).
Inne dokumenty dodatkowe wg uznania Wykonawcy
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. Oferta zawiera ………………….. stron ponumerowanych.
V. Zastrzegamy tajność następujących stron
………………………………………………………………………………………

Nowy Sącz , dnia ……………………. 2012 r.
………………………………………………………………………………
Pieczątka i podpis Wykonawcy

Pytanie 2:
Jaka jest minimalna kwota opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej (w SIWZ V pkt.3
występuje kwota 100.00 zł, a w formularzu ofertowym III. pkt.4 200.000 zł)

Odpowiedź:
Minimalna kwota opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej wynosi 100 000,00 zł.
(słownie: sto tysięcy złotych).
Kwota ta, została wymieniona w pkt. III.3.2) Wiedza i doświadczenie, ogłoszenia o przetargu
nr 232798-2012z dn. 03.07.2012r.
W pkt. V ppkt. 3 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków SIWZ, oraz w formularzu ofertowym pkt. III ppkt. 4.

