Kraków, dnia 23 maja 2022r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak Z-09/22
Szanowni Państwo,
Stosując się do dyspozycji przepisu art. 701§3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U.
2020 r., poz. 1740, ze zm.) a także na podstawie postanowień pkt. 5 i 8 Sekcji III Zapytania ofertowego, Zamawiający –
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego na sprzątanie terenów zewnętrznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i
Krwiolecznictwa w Krakowie (znak sprawy j. w.),:
Pytanie nr 1:
Okres obowiązywania umowy to 24 miesiące. Czy w roku 2023 również przewidują Państwo usługę koszenia trawy czy
jedynie (jak w specyfikacji) od czerwca do października 2022 roku?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że usługę koszenia traw należy wykonać również w roku 2023 w okresie od
czerwca do października.
Pytanie nr 2:
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób będzie wyliczana cząstkowa wartość poszczególnych usług, które będą opisane w
umowie par.3 pkt 1a,b,c? Formularz oferty przewiduje podanie ceny za całość zlecenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wartości cząstkowe usług będą wyliczane na podstawie stawek jednostkowych za
1 m2 powierzchni.
Pytanie nr 3:
Czy na podstawie ceny za 1m2 jaką należny podać w ofercie, będą czynione wyliczenia wartości cząstkowych?
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że podstawą wyliczenia wartości cząstkowych będzie stawka za 1m 2powierzchni.
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną treść Zapytania Ofertowego.
W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający modyfikuje treść Załącznika Nr 1 do Zapytania w następujący
sposób:

„Oferuję realizację zamówienia za cenę:
...................................................... zł brutto (słownie: ......................................................................), w tym wartość
netto ……………………………………zł oraz podatek od towarów i usług VAT w wysokości ………………………………… złotych.
Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zostało ustalone na podstawie stawek jednostkowych za 1
m2powierzchni wynoszących odpowiednio:
za sprzątanie obejmujące codzienne zamiatanie przed i wokół budynków przy ul. Rzeźniczej nr 9 i nr 11 w
Krakowie, codzienne zmywanie schodów wejściowych do budynku ul. Rzeźnicza 11 oraz w razie potrzeby zmycie
wężem (pod ciśnieniem) chodnika i podmurówki (opaski budynku) przełączce ………. zł netto.
za sprzątanie terenu przed i wokół budynków nr 9 i 11 oraz terenu parkingu przy ul Prochowej w okresie zimowym
tj. odśnieżanie, usuwanie lodu, natychmiastowo po wystąpieniu opadów a w razie konieczności posypywanie
chodników i posesji solą lub piaskiem ………….. zł netto.
za koszenie trawy na posesji dwa razy w miesiącu (co dwa tygodnie) w okresie od 03.06.2022 r. do 31.10.2022 r.
oraz od 01.05.2023 r. do 31.10.2023 r. wraz z wywozem i utylizacją trawy, czyszczenie chodników i krawężników,
po każdym koszeniu trawy a także utrzymywanie ładu i porządku na posesji należącej do RCKiK w Krakowie, os.
Na Skarpie 66 ………… zł netto.
Wartość oferty obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.
Oświadczam, że usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będzie realizowana w terminie do 24 miesięcy od dnia
zawarcia umowy.”
W Załączniku Nr 3 do Zapytania:
Postanowienie §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia podpisania. Każda ze stron może rozwiązać umowę za
uprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, liczonym na koniec miesiąca kalendarzowego.”
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