CIS-WAZ.271.1.2022

Warszawa, dnia 31.03.2022r.

Zamawiający:
Centrum Informatyki Statystycznej
al. Niepodległości 208
00-925 Warszawa
Zmiana treści SWZ

Dotyczy: Dotyczy postępowania o zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na CIS-

WAZ.271.1.2022 Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości Centrum Informatyki
Statystycznej – Zakład w Radomiu przy ul. Planty 39/45
Signed by / Podpisano

przez:
Centrum Informatyki Statystycznej działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust 7 ustawy
Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp dokonuje zmianyMarcin
treściPiotr
SWZ.
Piekarek
Centrum Informatyki
Pytanie nr 1
Statystycznej
Treść pytania
Date / Data: 2022-03Zgodnie z zapisem XV.1 SWZ
31 14:56
„Wykonawca obliczy cenę oferty brutto według formularza cenowego, z zastrzeżeniem, że wykonawca jest
zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości (cen jednostkowych) we wszystkich pozycjach
występujących w formularzu cenowym. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą formularz
cenowy o treści zgodnej z załącznikiem nr 4 do SWZ. Formularz cenowy jest dokumentem niezbędnym do
prawidłowej realizacji zamówienia. W związku z powyższym załączenie formularza cenowego jest
obligatoryjne, a jego niezłożenie wraz z ofertą będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy.”
W udostępnionych na stronie zamówienia dokumentach załącznik nr 4 to wykaz osób.
Brak jest jakiegokolwiek formularza cenowego a jest obligatoryjny. Nie ma szczegółów które pozwoliły by
na określenie podstawy obliczenia ceny
Proszę o dołączenie wzoru formularza albo wskazania podstaw obliczenia ceny.

Odpowiedź:
Rozdział XV SWZ otrzymuje brzmienie:
1. Cena oferty brutto obliczona poprzez dodanie do ceny netto stawki VAT w obowiązującej wysokości.
Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami z ustawą z
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem płatniczym
po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5
grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza - dwa miejsca po przecinku).
3. Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, treści SWZ
oraz projektowanych postanowień umowy.
4. Cena oferty, jak również poszczególne ceny jednostkowe obejmują także wszystkie inne koszty oraz
ewentualne upusty i rabaty. Wykonawca skalkuluje ponadto wszystkie potencjalne rodzaje ryzyka
ekonomicznego, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
5. Zgodnie z art. 225 ustawy pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług, do celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji
wykonawca ma obowiązek:
a) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego;
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;

c)

6.

wskazania wartości towaru lub usługi objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
d) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy będzie miała
zastosowanie.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

Dyrektor
Centrum Informatyki Statystycznej
Marcin Piekarek
Podpisano podpisem kwalifikowanym
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