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ZP-2/ZST/16 

 

Do zainteresowanych 

        Oferentów 

 Zamawiający w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), w związku z postępowaniem 

przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dozór terenu i obiektów 

jak też ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w kompleksie Zespołu Szkół 

Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku w nawiązaniu do przesłanych 

pytań wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pyt.:  

„W Formularzu ofertowym wskazano jedynie miejsce na wpisanie stawki za „dozór terenu i 

obiektów oraz ochrona fizyczna mienia i osób przebywających w kompleksie”. Z Opisu 

przedmiotu zamówienia wynika, że wyłoniony wykonawca ma dodatkowo realizować usługę 

pielęgnacji zieleni, zamiatania i odśnieżania. Wzór umowy przewiduje wyłącznie usługi 

ochrony. Czy wykonawcy mają obowiązek zamieścić w ofercie dodatkową stawkę za te usługi, 

czy Zamawiający zmodyfikuje Formularz ofertowy?” 

 

Odp.:  

Powoływanie się na tytuł ujęty w formularzu ofertowym nawiązujący do prowadzonego 

postępowania z pominięciem istoty rzeczy ujętej w cz. III SIWZ – a co za tym idzie 

stosowania wykładni zawężającej – jest zdaniem Zamawiającego niewłaściwa. 

Formularz ofertowy przedkładany przez oferentów stanowi meritum oferty 

uwzględniając wszystkie aspekty ujęte w całej SIWZ – również wymagania określone 

w cz. III pkt. 4 ppkt 15), nie ograniczając się do opisu przedmiotu zamówienia, a tym 

bardziej do tytułu formularza ofertowego.  

W załączniku nr 5 do SIWZ ujęto istotne postanowienia umowy, stanowiące podstawę 

do utworzenia, po wyborze oferenta, właściwej treści umowy. Przedmiot tejże umowy 
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nawiązujący do przedmiotu zamówienia określonego w cz. III SIWZ, ujęty zostanie 

w treści § 1 właściwej umowy.  

Z uwagi na druk formularza ofertowego w którym uwzględniono jedynie cenę brutto 

ogółem i wartość ogólną za 1 godz. usługi ogółem, nie przewiduje się wydzielenia grup 

cenowych.  

Wziąwszy pod uwagę powyższe, Zamawiający nie przewiduje zmiany druku formularza 

ofertowego, który z natury rzeczy nie podlega modyfikacjom ze strony oferentów.  

 

 

 

                                   /-/ Tadeusz Halicki 

                          Dyrektor  

               Zespołu Szkół Technicznych  

                         w Białymstoku 

 


