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Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 
1579) dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana dotyczy 
rozdziału XII SIWZ „Opis sposobu obliczania ceny”. Poniżej zmieniona treść specyfikacji: 
 
 
XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

 
1. Cenę oferty należy podać w formie miesięcznej ryczałtowej oraz zsumowaną kwotę na zadanie 

obejmujące 12 miesięcy. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po 
przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy 
zaokrąglić w górę). Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

2. Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji należy podać cenę 
miesięczną ryczałtową oraz zsumowaną kwotę na zadanie obejmujące 12 miesięcy, która musi 
obejmować całość przedmiotu zamówienia opisanego w Rozdziale 3 SIWZ. 

3. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 
zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku 
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego 
oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 
nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

4. Wszystkie ceny określone przez wykonawcę zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą 
podlegały zmianom.  

5. Cenę oferty należy policzyć metodą kalkulacji uproszczonej przy zachowaniu następujących 
założeń:  
1) Cena ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi, 
2) Cenę należy podać w wartości brutto w ujęciu liczbowym i słownie, 

6. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste 
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dodatkowych poprawek oraz 
inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  
1) zawiera błędy w obliczeniu ceny,  
2) wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki polegającej na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści 
oferty. 

 


