
Gdańsk, 22 listopada 2021 r. 

Teatr Wybrzeże 

ul. Św. Ducha 2  

80-834 Gdańsk 

 
 
Do: 
Wykonawcy, którzy pobrali SWZ 

 

 

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowanie nr ZPI-3700-6/21 o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem 

jest Świadczenie usług sprzątania w obiekcie Teatru Wybrzeże w Sopocie. 

 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie formularza 

ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ tj. dodaje Tabelę nr 1 oraz zmienia treść Tabeli nr 2       

i przyjmują one brzmienie: 

Tabela nr 1 

L.p.  Rodzaj 

powierzchni 

przeznaczonych 

do sprzątania 

Ryczałtowe 

miesięczne 

wynagrodzenie 

netto 

 

Ryczałtowe 

miesięczne 

wynagrodzenie 

brutto 

Ilość 

miesięcy 

Cena brutto 

[D x E] 

 

A B C D E F 

1 Powierzchnie 

wewnętrzne 

  12  

2 Powierzchnie 

zewnętrzne  

  12  

Z uwagi na różną wysokość podatku VAT, w powyższej tabeli w kolumnie B, zamawiający wskazał, że 

wykonawca zobowiązany jest wyliczyć cenę oferty z podziałem na usługi sprzątania wewnątrz 

obiektów i na zewnątrz nich. W kolumnie C wykonawca podaje ryczałtowe miesięczne 

wynagrodzenie netto, w kolumnie D ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie brutto, a w kolumnie F 

wynagrodzenie za cały okres realizacji zamówienia tj. miesięczne wynagrodzenie brutto pomnożone 

przez 12 miesięcy. Wartości całkowite z kolumny F należy do siebie dodać i wpisać w Tabeli nr 2 w 

miejscu łączną wartość brutto, powierzchnie wewnętrzne oraz łączna wartość brutto, powierzchnie 

zewnętrzne.  

 

 

 



Tabela nr 2 

Łączna wartość netto,  
powierzchnie wewnętrzne:  

PLN 

Obowiązujący podatek 
VAT: 

% 

Łączna wartość brutto, 
powierzchnie wewnętrzne: 

PLN 

Łączna wartość netto, 
powierzchnie zewnętrzne: 

PLN 

Obowiązujący podatek 
VAT: 

% 

Łączna wartość brutto, 
powierzchnie zewnętrzne: 

PLN 

Całkowita cena oferty brutto (suma wartości: łączna wartość brutto, powierzchnie wewnętrzne 
oraz łączna wartość brutto, powierzchnie zewnętrzne): 

                                          PLN 

Deklaruję częstotliwość prania wykładzin: …………………………………………….. razy do roku                                 
(zgodnie z Rozdział XIX punkt 1 ust. 2 SWZ). 

Deklaruję częstotliwość mycia okien: …………………………………………….. razy do roku                                              
(zgodnie z Rozdział XIX punkt 1 ust. 3 SWZ). 

 

Załącznik: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty, REWIZJA z dnia 22.11.2021 r. 

 

 

 

Adam Orzechowski 

 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
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