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INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT 
ORAZ  

ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY 
 
Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) pn.: 
 
„UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WEWNĄTRZ BUDYNKU BIUROWO – LABORATORYJNEGO ZNAJDUJĄCEGO 

SIĘ W KATOWICACH PRZY UL. GRABOWEJ 1A W ROKU 2023” 
 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00485759/01 z dnia 08.12.2022 r. 
 
W związku z przesyłanymi do Zamawiającego pytaniami Wykonawców dotyczących zapisów SWZ, Zamawiający 
zgodnie z art.284 ust.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz.2019 ze zm) przedłuża termin składania ofert do: 
 

23 grudnia 2022 r.  do godz.12.00. 
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym Śląski Zarząd Nieruchomości zawiadamia, iż 
ulega zmianie treść SWZ, następująco: 
 
Zmienia się treść SWZ zgodnie z załączonymi dokumentami od niniejszego komunikatu. Zakres zmian został 
oznaczony czerwonym kolorem. 

 
Pytani Wykonawcy: 
 
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że podział ceny w proporcji:  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach (32% wartości łącznego 
zamówienia), Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach (34% wartości łącznego 
zamówienia) i Województwo Śląskie Śląski Zarząd Nieruchomości w Katowicach (34% wartości łącznego 
zamówienia) nie dotyczy części wspólnych, tzn. w formularzu oferty cena miesięczna brutto za 
świadczenie usługi utrzymania czystości (…) w punktach 1-3 ma być podzielona w proporcji 32-34-34, 
natomiast w punkcie 4 należy podać cenę za sprzątanie części wspólnych budynku, która dopiero na 
etapie rozliczenia będzie podzielona proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. 
Na 3.  
 
Zamawiający zmienił formularz ofertowy oraz SWZ w tym zakresie, aby był on jasny dla Wykonawców. 
W formularzu należy zaznaczyć cenę ofertową brutto za całość realizacji zamówienia tj. od dnia 01.01.2023 r. do 
31.12.2023 r. oraz w podziale miesięcznym i podziale podmiotowym. Cena w podziale podmiotowym 
miesięcznym powinna zawierać wartość usługi sprzątnia części wspólnych i została obliczona (wliczona) 
proporcjonalnie do posiadanych udziałów w nieruchomości. 
 

 
 


