Nr referencyjny zamówienia publicznego: ZP.4.U.SMA.2018

Wejherowo, dnia 14.11.2018 r.
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo

Zmiana nr 1
Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI ORAZ UTRZYMANIE
ZIMOWE NA TERENACH GMINY MIASTA WEJHEROWA W
LATACH 2019-2021
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje zmienioną treść
Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”).

ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ – FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający wprowadza zmiany w załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy. W punkcie nr
1 Formularza Ofertowego zmianie ulega treść dot. wysokości podatku VAT.
W treści Formularza ofertowego jest:
1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia:

•

cena netto …………………..

•

podatek VAT 23% …………..

•

cena brutto………………….

Cena brutto słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego.

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
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 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
______________________________. Wartość towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ________________ zł netto.
W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
−

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

−

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług,

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
W treści Formularza ofertowego winno być:
1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia:

•

cena netto …………………..

•

podatek VAT (….%) …………..

•

cena brutto………………….

Cena brutto słownie:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego.

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
______________________________. Wartość towaru lub usług (w zależności od przedmiotu zamówienia)
powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ________________ zł netto.
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W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty nie
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku
VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
−

wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

−

mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług,

importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Zamawiający informuje, że zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie
prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2018/S 218-499201

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy po zmianie
Otrzymują:
1. Strona internetowa Zamawiającego

Załącznik nr 1 do Zmiany Treści SIWZ Nr 1
Załącznik nr 1 do IDW
Zamówienie publiczne nr ZP.4.U.SMA.2018

Zamawiający:
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo

FORMULARZ OFERTOWY
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY
L.p.

Pełna nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y) Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1.
2.

OSOBA/Y UMOCOWANA/E
WYKONAWCY:
Imię i nazwisko

(UPRAWNIONA/E)

DO

REPREZENTOWANIA

Adres na który będzie przekazywana wszelka
korespondencja
Numer

REGON:

NIP:

Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP
na ePUAP
Podstawa umocowania do reprezentowania
Wykonawcy (np. pełnomocnictwo lub inny
dokument)

przystępując do prowadzonego przez Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta
Wejherowa w latach 2019-2021”

1.

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia:
•
•
•

cena netto …………………..
podatek VAT (……)% …………..
cena brutto………………….

Cena brutto słownie:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty
niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z
wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

**Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):
 wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego.
 wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w
odniesieniu do następujących towarów lub usług (w zależności od przedmiotu
zamówienia): ______________________________. Wartość towaru lub usług (w
zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u
Zamawiającego to ________________ zł netto.
W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy właściwego przyjmuje się, że wybór oferty
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
** dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania
wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
− wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
− mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7
ustawy o podatku od towarów i usług,
importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
2.

3.

Lp.
1
2
3
4

W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego drugiego obok ceny oferty kryterium oceny ofert:
Liczba Pracowników – zapewniamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej na czas jego
wykonywania na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu będą bezpośrednio zatrudnione:
……………………………………… (należy podać liczbę osób).
W związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego trzeciego obok ceny oferty kryterium oceny ofert:
Czas Reakcji – zobowiązujemy się do rozpoczęcia wykonywania usługi związanej z trybem czynnym akcji
zima dla I kategorii dróg oraz chodników i ciągów pieszo jezdnych, od momentu zgłoszenia potrzeby jej
wykonania przez Zamawiającego w czasie:
Czas reakcji

Liczba przyznawanych Zaznaczyć
właściwe
punktów
pole znakiem „X”
Czas reakcji 60 minut
0 pkt
Czas reakcji maksymalnie 50 minut
10 pkt.
Czas reakcji maksymalnie 40 minut
20 pkt.
Czas reakcji maksymalnie 30 minut
30 pkt.
UWAGA! Wykonawca może zaznaczyć tylko i wyłącznie jedno pole znakiem „X”. W przypadku gdy
Wykonawca zaznaczy więcej niż jedno pole znakiem „X”, Zamawiający informuje, że taka oferta
zostanie uznana za niezgodna z wymaganiami i zapisami SIWZ i zostanie odrzucona.

4.

Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu
zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami i
nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

5.

Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu
składania ofert.

6.

Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
Opisem Przedmiotu Zamówienia i Wzorem Umowy.

7.

Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na plikach od nr ........................
do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte
w pozostałych plikach Oferty są jawne)*.

8.

Wadium w kwocie 100 000,00 zł dla zadania pn. Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe
na
terenach
Gminy
Miasta
Wejherowa
w
latach
2019-2021
w
formie
…………………………………………..

9.

Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………………………
(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza)

10. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia zobowiązuję/emy się
do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej dla zadania
Utrzymanie porządku i czystości oraz utrzymanie zimowe na terenach Gminy Miasta Wejherowa w latach
2019-2021
11. Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp wniesione przeze
mnie/nas wadium zostaje zatrzymane

12. Oświadczam/y, że w razie wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się
do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.
13. Rodzaj przedsiębiorstwa jakim jest Wykonawca (zaznaczyć właściwą opcję):
Mikroprzedsiębiorstwo
Małe/Średnie przedsiębiorstwo
Duże przedsiębiorstwo
Zalecenie komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz.Urz.
UE L 124 z dnia 20.05.2003 r.)
14. Zarejestrowane nazwy i adresy Wykonawców występujących wspólnie: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
15. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję/my, że:
zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
Nazwa części zamówienia (zakres prac powierzony podwykonawcy) oraz dane firmy podwykonawców (o ile wiadomo)

nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonania części zamówienia *
16. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13lu bart. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
17. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
1)

……………………………………………………………………………………………………

2)

……………………………………………………………………………………………………

3)

……………………………………………………………………………………………………

4)

……………………………………………………………………………………………………

Podpis(y):
Nazwisko i imię osoby
L.p.

Pełna nazwa(y) (osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej
Wykonawcy(ó
oferty w imieniu
w)
Wykonawcy(ów)

1.
2.

* niepotrzebne skreślić

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty w
imieniu Wykonawcy(ów)

Miejscowość
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
i data

