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dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na prace konserwatorskie – remont
zabytkowej figury Św. Floriana w Zbylitowskiej Górze ogłoszonego na dzień 21-02-2013r. 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ przekazuję wyjaśnienie do zapytania z dnia 14.02.2013r : 

Pytanie 1 
Zgodnie z art. 22 ust. 4 Pzp. „Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków, (…), powinien być związany z
przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia”. W przedmiotowym postępowaniu,
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału wykazał, iż dysponuje
cyt.  „jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  kierownika  budowy  do  kierowania  budową  w  specjalności
konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń posiadającą”. Tak postawiony warunek wydaje się nieproporcjonalny
do  przedmiotu  zamówienia.  Realizacja  zadania  wymaga  prowadzenia  prac  konserwatorskich  na  niewielkiej
kapliczce, gdzie zadania kierownika budowy ograniczają się do zdemontowania i osadzenia kapliczki. Wymaganie,
aby  kierownik  budowy  posiadał  uprawnienia  w  specjalności  konstrukcyjno-budowlanej  bez  ograniczeń  są
nadmierne w stosunku do zadania. W związku z powyższym wnoszę o modyfikację SIWZ i zmianę warunku udziału
w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego/osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warto podkreślić,
iż  w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby prace konserwatorskie były prowadzone przez
dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, specjalizującego się w konserwacji kamienia  natomiast w warunkach
udziału w postępowaniu nie określono takiego wymagania. 

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje SIWZ w ten sposób że dopuszcza się złożenie uprawnień konstrukcyjno-budowlanych
oraz uprawnienia w zakresie konserwacji kamienia. 

Pytanie 2 
Proszę  o  wyjaśnienie,  czy  w  przedmiotowym  postępowaniu  Zamawiający  przyjął,  jako  obowiązujące
wynagrodzenie  kosztorysowe,  czy  wynagrodzenie  ryczałtowe?  Zapisy  specyfikacji  istotnych  warunków
zamówienia nie są jasne w tym zakresie. Co prawda z postanowień rozdziału XVIII  ust.  1 i  2 SIWZ wynika, iż
Zamawiający  przyjął  rozliczenie  ryczałtowe,  jednocześnie  jednak  żąda  przedłożenia  kosztorysu  ofertowego
opracowanego na podstawie przedmiaru (rozdział  XV ust.  3 SIWZ, postanowienia umowy § 3 ust.  1),  co przy
wynagrodzeniu  ryczałtowym  jest  niezasadne.  Ponadto,  w  udostępnionych  przedmiarach  nie  uwzględniono
następujących pozycji, które są ujęte w programie prac konserwatorskich:

a) przebadanie fundamentów figury
b) wykonania odwodnienia
c) uporządkowanie terenu wokół kapliczki
d) przeniesienie figury w inne miejsce
W  związku  z  powyższym  proszę  o  jasne  określenie  jakie  wynagrodzenie  jest  obowiązującym  oraz
wyjaśnienie, w jaki sposób Wykonawca ma ująć ww. pozycje przy sporządzaniu oferty? 

Odpowiedź:
Zgodnie  z  zapisem  SIWZ   wynagrodzenie  przyjęto  jako  ryczałtowe.   Kosztorys  jest  wymagany  do  rozliczenia
Zamawiającego z Urzędem Marszałkowskim w ramach przyznania środków unijnych. 
Pozycje  należy  wycenić  zgodnie  z  załączonym  przedmiarem.  Figura  zostanie  przeniesiona  na  plac
zagospodarowany i urządzony. Zostanie ustawiona na nowowykonanym (istniejącym) fundamencie. 

Pytanie 3 



Wnoszę  o  zmianę  bądź  skorygowanie  §  6  ust.  1  istotnych  dla  stron  postanowień  umowy  cyt.  „Wykonawca
oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT Nr ident, NIP”. Taki zapis dyskwalifikuje Wykonawców, którzy nie są
płatnikami  VAT,  a  zgodnie  z  ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  mogą  brać  udział  w  postępowaniach  o
udzielenie zamówienia publicznego.  Proszę również o określenie,  w jaki  sposób będzie Zamawiający zamierza
rozliczyć ewentualną umowę z Wykonawcą, który nie jest płatnikiem VAT. 

Mając na uwadze powyższe  oraz upływający za kilka dni  termin składania  ofert  uprzejmie  proszę o w miarę
szybkie  udzielenie  odpowiedzi  na  ww.  pytania  oraz  ewentualną  zmianę  SIWZ w trybie  art.  38  ust.  4  Prawa
zamówień publicznych.
 
Odpowiedź: 
Jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT to jego zapis w SIWZ nie dotyczy w tym zakresie. Wykonawcy, 
którzy nie są płatnikiem podatku VAT też mogą brać udział w przetargu. 

Otrzymują:
1 x Wykonawca + strona BIP 
1 x a/a 


