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Dotyczy: postępowania ZP.9 /PN/2009
Zarnawiający informuje , że w dniu 1.09.2009r. otrzymał'od Wykonawcy pytania dotyczące
zapi sów Specyfi kacj i Istotnych Warunków Zarnów ięnia,
Z arrlawi aj ący odpowi ada:
Pytanie 1 :
,,Rozdział. III pkt 4 określa, ze czas poświęcony na rea|izację zadania na|ezy podać
w pełnych godzinach, proszę o dokładniejszetego określęnianp. drobna naprawa mozę trwać 5 minut,
jak będzie to roz|iczane?,,
Czy zamawiający dopuszcza mozliwośó roz|iczęnia ,'faktycznie przepracowanych godzin.,
z? pomocą cenników KNR, którę szczegółowo określająiloŚć poświęconej roboczogodziny na
wykonanie danego zadania?.
Czy przedstawiciel Zamawiającego (administrator) będzie bezpoŚrednio po zakończonej pracy
kontrolował czas pracy i potwierdzałwykonanie usługi kaidoruzowo?,,
Odpowiedz:
odpowiadając na niejasności zgłoszone ptzez Wykonawcę związane z zagadnieniami określonyni
w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ, Zamawiającyinformuje:
1) Prace trwającedo jednej godzinybędązaokrąglanego pełnejgodziny,np. naprawa trwająca

5 minut będzieza|iczanajakojednaroboczogodzina.
2) Zadanie trwające od 1 godziny do 1 godziny i 30 minut będzie rozliczane jako
I roboczogodzina.
3) Zadanie trwające powyzej
2 roboczogodziny, itd.

I

godziny i

30

minut

będzie

roz|iczanę

jako

4) Powierzone zadanianie będąroz|iczaneza pomocą cenników KNR. Zamawtającyzastrzega,
byó cennikKNR.
Ze w sprawachspornychpodstawaroz|iczeniazadaniamoż'ę
5) Kazda wykonana praca będzie potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego
(administratora)
w czasieuzgodnionymmiędzy stronami.
P7Ąanie2..
,, Rozdział.III pomiędzy pkt 4 a 6 zachodzi r ozbieżnośc:
pkt 4 określa,zę zestawieniedo faktury powinno ztwięrać. dokładnyadres, datę,nazwę czynnoŚci,
ilo śó godzin, rcdzaj i ilo śózuzytych materiałów
rodzaj i ilośózuż5Ąych
pkt 6 określa,że:w osobnyrrrzestawieniuWykonawca przedstawiwartość,
materiałów
zatemjakma wyglądaóprawidłowezestawieniedo faktury?''
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Odpowiedz:
Zamawiający w Rozdziale III pkt 4 SIWZ okreŚlił sposób roz|iczenia faktury (rachunku) wystawionej
przez Wykonawcę. W Rozdzia|eIIIpkt 6 Zamawiający określiłkoniecznośó dołączeniado kserokopii
faktury zakupowej na materiały' zestawienia sporządzonego przęz Wykonawcę, w celu biezącego
w ramach tej faktury.
sprawdzania, jaka ilośói rodzaj materiałów zostałyzuzyte

Prawidłowe roz|iczenie prac polegaó będzie na sporządzeniujednego zestawienia do faktury
(rachuŃu) wystawionejprzez Wykonawcęi zestawieńdo kserokopiifaktur zazakupionymateriał.

Pytanie3:
stawki za jedną
,,W zatącznikunr 1 do umowy wykonawcama przedstawićpropozycjęzryczahowanej
jest
niemozliwe,poniewaz
roboczogodzinęnettooraz podatekVAT. okreŚlenie stawki podatkuVAT
robót wykonywanych na terenie osiedli oraz lokali uzytkowych będzie obciążona22oń
część,
podatkiem VAT, natomiastdo robót wykonywanychw budynkach mieszkalnych stosuje się ulgę
i podatekVAT wynosi 7oń (PKOB 112). Proszę wskazaó o jaką wartoŚćpodatkuVAT nalezy
zw iększyć proponowanąkwotęnettoroboczogodziny.,,
odpowiedź:
Zamawiający przyznaje, ze określeniestawki roboczogodzinybrutto jest praktycznie niemozliwe
ze wzg|ędunamozliwośówystąpieniazaduńktórychpodatekVAT będziemiałróznąwielkośó.
nr 1 do SIWZ- formularz
ofertęw zat'ączntku
W związku zpowyższymkażdyWykonawcaskładający
nęttoroboczogodziny.Zamawiającyzwa|nia
ofertowy(takżrcwzoruumowy),powinienpodaó wartośó
i określania
w formularzuofertowymstanowiącym zaLącznik
Wykonawców z ob.bwtązkuwypełniania
brutto.
nr l do SIWZ wielkościpodatkuVAT i wartości
Pytanie4:
czy oceniającofertępod uwagębędzie brałwartośóoferty
,,RozdziałXI|- Zamawiającynie określił',
netto czy brutto. Podatek VAT nie stanowi wartoŚci przetargowej a jest regulowany przez
ustawodawcę.Wykonawca możę mieó korzystniejszącenę brutto przyjmując 70ń stawkę VAT
od innegowykonawcyktóry kwotę nettoprzyj$nizszą a|eprzyj$Z2ońpodatkuVAT.''
odpowiedź:
Zamawiającyinformuje,ze Komisja oceniając złozoneprzez Wykonawców oferty będzie brałapod
stawki
zryczałtowane1
netto
zaproponowanej
wartość
tylko
uwagę
zaroboczogodzinę.
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