Pytania i odpowiedzi do przetargu na budow pawilonu dydaktycznego zlokalizowanego na
działce nr 7/3 przy ul. Sienkiewicza w Zamo ciu wraz z urz dzeniem terenu wokół pawilonu oraz
wykonaniem przył czy zewn trznych na potrzeby Projektu ,,Budowa zespołu laboratoriów dla
kierunku budownictwo w Wy szej Szkole Zarz dzania i Administracji w Zamo ciu oraz zakup
wyposa enia”.
Pytanie 1.
Prosz o wyja nienia czy odpowiedzi udzielone w poprzednim przetargu dotycz ce w/w zadania s
aktualne w bie cym post powaniu i czy nale y uwzgl dni je przy sporz dzaniu oferty?
Odpowied :
Odpowiedzi udzielone Oferentom w poprzednio ogłoszonym przetargu, który został uniewa niony
zachowuj swoj wa no
oraz aktualno
co do bie cego przetargu na budow pawilonu
dydaktycznego (dokumentacja projektowa w niniejszym przetargu nie uległa zmianie w stosunku do
dokumentacji zał czonej do uniewa nionego przetargu).
Pytanie 2.
Przez kogo maj by wystawione referencje dla kierownika budowy (rozdział V pkt. 1 ust. 2b)?
Odpowied :
Zgodnie z rozdziałem V ust. 1 pkt. 2B ogłoszenia o przetargu, kierownik budowy powinien posiada
referencje w zakresie realizacji minimum jednego budynku wraz z instalacjami i urz dzeniami
technicznymi. Powy sze referencje mog by wystawione przez podmiot u którego jest lub był
zatrudniony kierownik budowy (dopuszcza si równie ,,zatrudnienie” na podstawie umowy
cywilnoprawnej) lub mog by wystawione bezpo rednio przez inwestora u którego była prowadzona
dana inwestycja na której kierownik budowy wykonywał swoje zadania.
Pytanie 3.
W jaki sposób ma by udokumentowany zapis rozdziału V pkt. 1 ust. 2 C? Czy wystarczaj ce jest
o wiadczenie?
Odpowied :
Zgodnie z rozdziałem V ust. 1 pkt. 2C ogłoszenia o przetargu, Oferent powinien dysponowa
odpowiednim personelem wykonawczym w zakresie robót budowlanych. Dla potwierdzenia w/w
warunku Organizator nie wymaga specjalnego o wiadczenia lub dokumentów (nie ma równie takiego
wymogu w wykazie dokumentów okre lonych w rozdziale V ust. 3 ogłoszenia). Dla potwierdzenia
w/w warunku wystarczy aby dany Oferent wypełnił i podpisał zał czony wzór oferty (zał cznik nr 1
do ogłoszenia). W tre ci zał czonego wzoru oferty Oferent o wiadczy Organizatorowi, e ,, spełnia
warunki udziału w niniejszym przetargu tj. posiada uprawnienia do wykonywania działalno ci lub
czynno ci w zakresie odpowiadaj cym przedmiotowi zamówienia, posiada niezb dn wiedz i

do wiadczenie oraz dysponuj potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, znajduje si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie niniejszego
zamówienia”.
Pytanie 4.
Prosz o podanie stawki podatku VAT jaki nale y uwzgl dni przy kalkulacji ceny ofertowej. Od
1.01.2011 r. b dzie obowi zywa stawka 23%, a cało robót w/w zadania b dzie wykonywana i
fakturowana w przyszłym roku?
Odpowied :
Oferent kalkuluj c cen za wykonanie przedmiotu zamówienia w formularzu oferty powinien j
obliczy według stawki podatku od towarów i usług obowi zuj cej na dzie zło enia oferty. Zgodnie z
wzorem formularza ofertowego oraz wzorem umowy podana cena brutto jest wi ca przez cały okres
obowi zywania umowy i nie ma na ni wpływu zmiana stawek podatku od towarów i usług.

