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WYKONACY
zainteresowani wzięciem udziału w postępowaniu

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,, Budowa lqdowiska dla śmigłowców
wraz z zespołem parkingów i drogami dojazdowymi prry ulicy Szwajcarskiej 3 w Poznaniu,,
realizowanego w ramach projektu pn. ,,CENTRUM URAZOWE przg ulicy Szwajcarskiej 3
w Poznaniu _ adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia, budowa niczbędnej infrastruktury,
w am lądowiska dla śmigłowcółłl,,,
współftnansowanego ze
Europejskiego Funduszu
'środków
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko PoIiŚ t2.|-15,
oełoszenie o zamówieniu nr 50536 _ 2010 z dnia 23.02.2010r.
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 71204 - 2010 z dnia 15.03.2010r.
Wielospecjalistyczny Szpitala Miejski na mocy ań. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych udziela
wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, które wptynęĘ do Zamawiającego
I.

Prosimy, aby W Projekcie umowy (Zał. nr 2 do SIWZ) w $ 17 ust. 4 nadac zdaniu pierwszemu nowe,
następujące brzmienie ,,Łączna suma wystawionych przez Wykonawcę faktur, o ktÓrych mowa w ust. 1 pkt 2
|it. a), nie będzie wyŻsza niz kwota stanowiąca 80% na|eŻnego Wynagrodzenia umownego' przy czym kaŻda
faktura będzie wystawiona na 100% wańościwykonanych i odebranych robot''. Uzasadnienie takiej zmiany
wynika z faktu, iz wystawianie faktur na wańości niŻsze, niz wartoŚci robÓt wynikające z protokołÓw
zdawczo-odbiorczych powoduje powstanie za|egłoŚci podatkowej Wykonawcy i koniecznoŚć zapłaty odsetek
z tego tytułu, ktore w konsekwencji powiększają koszty ceny ofeńowej. Go więcej, taki stan rzeczy jest
spnzeczny z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 1 1.03.2004 r. o podatku od towarÓw i usług (art' 29
ust. 1wzw.zart. 19ust. 13pkt2|it,diań.'19ust. 14).Potwierdzajątomin.wydawanepŻezorgany
podatkowe interpretacje. Jak wynika z interpretacji indywiduaInej, wydanej przez Ministra FinansÓw
(Dyrektora izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 18.06.2008 r., nr |LPP2l443-266108-4lE\ A/t/) w analogicznej
sytuacji ',... w przedmiotowym przypadku obowiązek podatkowy powstał w związku z częŚciowym
wykonaniem usługi, potwierdzonym kaŻdorazowo protokołem zdawczo-odbiorczym. Podstawę
opodatkowania stanowi więc kwota należna SpÓłce za wykonanie danego etapu prac, pomniejszona o kwotę
podatku. KaŻdy z kolejno wykonanych etapow robÓt posiada pewną konkretną wańość,ktorą kontrahenci
usta|i|i i znĄąjej wartośĆ.WańoŚc ta, w myŚl przywołanych przepisÓw, stanowi podstawę opodatkowania
podatkiem od towarÓw i usług' Fakt' iż w zawańej umowie strony postanowiły, żze roz|iczenie za
wykonane roboty odbywaó się będzie w wysokoścl 80% ich faktycznej wańości, nie wpĘwa na
wysokośćpodstawy opodatkowania, bowiem ta wynikazprzywołanych przepisów ustawy o podatku
od towarów i usług''. W podobny sposob wypowiedział się tez organ podatkowy w interpretacji
indywidua|nej, wydanej przez Ministra FinansÓw (Dyrektora izby Skarbowej w Warszawie z dnia 28.01.20,t0
r', nr lPPP31443-1139/09.2/MM), gdzie stwierdził, ie,,'..Wnioskodawca, wbrew postanowieniom umownym,

postąpił prawidłowo Wystawiając fakturę przejŚciową obejmującą 100% wańościwykonanych prac. W
prawodawstwie po|skim obowiązuje zasada swobody umów, w ramach ktÓrej strony mogą dowolnie
kształtowaĆ treŚć umowy w granicach wyznaczonych przez prawo ' Zasada ta ma rÓwnieŻ zastosowanie na
gruncie prawa podatkowego' Nie oznacza to jednak dowolności w kształtowaniu podstawy opodatkowania,
jeze|ijest ona dokonywana niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami' Wysokośćpodstawy
opodalkowania podatkiem od towarów i usług jest bowiem okreśIona przepisami ustawy o VAT i nió
może być dowolnie zmieniana umowami zawieranymi przez strony transakcji''.
odpowiedź, I:

$ 17 ust. 4 Umowy otrzymuje brzmienie ,,Łączna suma wystawionych przez Wykonawcę faktur, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 |it. a), nie będzie wyźsza niż lłwota stanowiąca 807o należnego
wynagrodzenia umownego. Pozostała częśćwynagrodzenia zostanie wypłacona Wykonawcy na
podstawie faktury końcowej''.
il.

ProsimyowyjaŚnienie,biorącpoduwagęrozbieżnezapisy$3ust'3is5ust.2Projektuumowy(Zalt'nr2
i w jakiej formie, ma sporządzic Wykonawca i przekazaĆ

do S|WZ)' i|e faktycznie opracowań,
Zamawiającemu'
odpowiedź, II:

Proiekt Budowlanv -wvkonanv co naimniei w 5 egz. Disemnvch i I egz. elektronicznvm. z tego
- 1egz, w formie pisemnej zostanie przekazany Zamavtiającemu do akceptacji _ zgodnie z $ 4 ust.1

-

:

Umowy,

4 egz. w formie pisemnej zostaną złoŻone w organie Administracjiwraz z wnioskiem o pozwolenie
na budowę
po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę,
- 2 egz. PB w formie pisemnej (załącznik do pozwolenia na budowę) i t egz. w formie elektronicznej

(PB w wersji ptzekazanej do organu * ewentualne zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie
postępowania o pozwolenie na budowę) zostanąprzekazane Zamawiającemu - zgodnie z $ 5 ust.2
Umowy,

- | egz. PB dla Wykonawcy.
Proiekt Wvkonawczv - wvkonanv co naimniei w 3 eg. Disemnvch i 1 egz. elektronicznvm. z tego
. 2 egz. PW w formie pisemnej i I egz. w formie elektronicznej zostaną przekazane Zamawiającemu
:

-

-zgodnie z $ 5 ust.2 Umowy.
PW dla Wykonawcy.

7 egz.

llt.

Prosimy o dokonanie następujących zmian w Projekcie umowy (Zał' nr 2 do S|WZ):
1/ w $ 5 ust. 4 dopisac na końcu ,,i dokona go w ciągu 7 dni od dnia jego rozpoczęcia',;
odpowiedź 1:
Zapis $ 5 ust. 4 pozostaje bez zmian.

2/ w $ 8 ust. 2 w zdaniu drugim zwrot ,,bez dodatkowego wezwania" zmienic na ,,za uprzednim pisemnym
wezwaniem";

odpowiedź 2:
Zapis $ 8 ust. 2 pozostaje bez zmian.

$ 9 ust. 5 dopisać na końcu ,,W pzeciwnym razie koszty badań dodatkowych oraz skutki z
ięan e ob ci ąŻą Zamaw a ące g o''

3/ w
zw

i

j

;

tym

odpowiedź 3:
przeciwnym razie koszĘ badań dodatkowych oraz skutki ztym
$ 9 ust.S dopisuje się na końcu
związane obciąĄ Zamawiaj ącego''.'W

w

4/ w $ 1,1 pkt 9 dopisac na końcu ,,Wykonawcy'';
odpowiedź 1 :

w

sll

ust. 9 dopisuje się na końcu zdania,,.Wykonawcy''.

5/ w $ 12 ust. 3 po wyrazie ,,odpowiedzia|noŚc''
odpowiedź 5 :

w

wpisaÓ,,na zasadach ogÓ|nych'';

$12 ust. 3 po wyrazie ,,odpowiedzialność''dopisuje się ,,na zasadach ogólnych''

.

6/ w $ 13 ust. 3 na końcu dopisać,,chyba Że wady te nie uniemoz|iwiająkozystania z przedmiotu odbioru
zgodnie z jego przeznaczeniem",
odpowiedź,6 :
Zapis $ 13 ust. 3 pozostaje bez zmian.
7/ w

$ 17 ust. 3 na końcu dopisac,,|ub dokona jednostronnego odbioru i będzie uprawniony do wystawienia

faktury";

odpowiedź 7 :
Zapis $ 17 ust.3 pozostaje bezzmian,
$ 18 ust. 3 i ust. 4 na końcu dopisac w obu przypadkach ,,okres ten moŻe zostać wydłuzony zazgodą
7amawiającego, o i|e czynniki nieza|ezne od wo|i Wykonawcy uniemoż|iwią mu usunięcie wad w tym

8/ w

terminie";

odpowiedź 8

w

:

s18 ust. 3 i ust. 4 na końcu ustępów dopisuje się ,,okres ten może zostaó wydłużonyza zgodą
Zamawiającego' o ile czynniki niezależne od Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w Ęm
terminie"l
9/ w $ 20 ust' '1 |it. a)' b)' c) i d) wyrazy ,,opoŹnienie'' i ,,opÓŹnienia'' zmienić każdorazowo na odpowiednio
,,zwłokę'' i,,zwłoki',;

odpowiedź,9 :
Zapisy $ 20 ust.l |it. a)' b)' c)' d)' pozostają bez zmian.
10/ w $ 20 ust. 1
odpowiedź,10 :

|it.

b) i c) wańośÓ ,,0,5o/o, zmienić na

,,0,1o/o,,;

Zapisy $ 20 ust.l |it. b)' c)' d)' pozostają bez zmian.
11l w $ 20 ust. 1 lit. d) zwrot,,o ktÓrym mowa w $ 16 ust. 1 niniejszej umowy'' zmieniĆ na,,za wykonanie

RobÓt'';

Odpowiedt,ll :
Zapis $ 20 ust l lit. d), pozostaje bez zmian.
12l w $ 20 wykreŚ|iĆ ust. 4 w ca,łym jego brzmieniu;

odpowiedź 12 :

Zapis $ 20 ust 4 pozostaje bez zmian.
13/ w $ 22 ust.2 termin
dni'' zmieniÓ na
',3
odpowiedź 13 :
Zapis $ 22 ust 2 pozostaje bez zmian.

141

,,7 dni'';

w $ 22 dodac ust. 7 w brzmieniu ,,Dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia

umownego brutto w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisÓw' dotyczących podatku VAT'';

odpowiedź 11 :

w s 22 dodaje

się ust. 7 w brzmieniu ,,Dopuszcza|na jest zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia
umownego brutto, w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących pnepisów dotyczących podatku

vAT'

o tę

wańość''

15/ w $ 23 ust. 1 |it. d) po wyrazie ,,Wykonawca'' wpisać ,,bez uzasadnionych p|zyczyn,';
odpowiedź 15 :
w $23 ust. 1 lit. d) po wyrazie ,,Wykonawca'' dopisuje się ,,bez uzasadnionych plzyczyn''.
16/ w $ 23 ust. 2 wykreŚ|iÓ

odpowiedź 16:

treŚÓ ,,częściowych za dwa ko|ejne okresy płatności'';

Zapis $ 23 ust.2 pozostaje bez zmian.

17l w $ 23 ust. 5 |it. b) na końcu dopisaĆ,,na koszt strony, po ktÓrej |eŻy przyczyna odstąpienia'';

Odpowiedt,lT

w

$23 ust.

:

5lit. b) na końcu dopisuje się,,na koszt strony, po której |eĘ przycryna odstąpienia''.

1Bl w $ 23 ust. 5 |it. e) w miejsce treŚci ,,bez zwrotu za nakłady'' wpisac ,,oraz za roboty zabezpieczające i za
nakłady''.

odpowiedź 18 :

$ 23 ust. 5 lit. e) otrzymuje brzmienie ,, w razie odstąpienia od umowy z prnycTyn, za które
' robót przelwanych i
Wykonawca nie odpowiada,Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru
do zapłaĘ wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na dzień odstąpienia otar. za roboĘ
zabezpieczaiące,bez zwrotu za nakłady poniesione na przyszłe wykonanie przedmiotu' umowy''.
IV

Prosimy o udzie|enie wyjaŚnień dotyczących wyżej wymienionego postępowania:

1l Ze wzg|ędu na warunki k|imatyczne panujące w Po|sce |ampa F30, lampa HAPl (HBA) oraz sterownik
radiowy (radiokontro|er) RoLC powinny byÓ wyposażone W grzałki. Nie jest to jednoznacznie okreś|one w
SlWZ. Prosimy o potwierdzenie koniecznoŚci wyposazenia ww. urządzeń w grzałki'
odpowiedź,1:

Potwierdzamy konieczność wyposażrcnia ww. urządzeń w grzałki.
2/ W punkcie 2'2'3, podpunkt 6 Programu Funkcjona|no-Uzytkowego znajduje się informacja o treści:
,,Dodatkowo na|ezy zapewnic łącznośĆte|efoniczną rea|izowaną za pomocą telefonÓw przenoŚnych
(te|efonia komÓrkowa) d|a pracownikÓw obsługi |ądowiska z dyspozytornią.,,, poniewaz koszty eksp|oatacji
ponosic będzie Uzytkownik prosimy o okreŚ|enie preferowanego operatora sieci komorkowej oraz o podanie
rodzaju rozliczenia (abonament, te|efon na kańę)'
Odpowiedt,2:
Operator ORANGE, abonament.
W punkcie 2.4,3, Programu Funkcjona|no-UŻytkowego: ,,Po|e wz|otÓw FATO' oraz ,,Linia Świateł głÓwnego
kierunku podejŚcia'' znajduje się informacji o oprawach F2'1, z Żarowkami o mocy 45W, ponieważ
standardowo w tego typu |ampach stosuje się zarówki o mocy 55W prosimy o potwierdzenie, ze
Wykonawca moie dostarczyĆ ww. |ampy zŻarÓwkami o mocy 55W.
odpowiedź 3:
Wykonawca może w tego Ępu lampach zastosować żarówki o mocy 55W pod warunkiem, że źródło
światłabędzie miało charakterysĘki zgodnezobowiązującymi przepisami dla światełlądowiska.
3/

4l Czy ZamawiĄący posiada pełną inwentaryzację drzew i krzewow pŻeznaczonych do wycinki oraz
Wycenę ich usunięcia? W przypadku posiadania ww' dokumentÓw prosimy o ich dołączenie do Specyfikacji
Istotnych Warunkow ZamÓwien ia.
odpowiedź4:
Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznacmnych do wycinki stanowi element udostępnionego
}Yykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego Programu Funkcjonalno - Użytkowego ( PFU zatącznik nr 2 - Częśćinformacyjna pkt III' 4 - p.pkt 3.).
Wykonawca w ofercie uwzględnia koszt robót związanych z wycinĘ dnew i krzewów, w zakresie
wynikającym z Trw. inwentaryzacji ( koszt wycięcia drzew i karczowania pni, usunięcia krzewów,
wywozu itd.).
Wynikającą z decyzji pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów opłatg oraz koszt ewentualnych nasadzeń
rekompensacyjnych poniesie Zamawiający.

5/ Prosimy o potwierdzanie, ie czas oczekiwania na decyzje administracyjne (np. czas oczekiwania na
decyzję, uzgodnienia z ULC) nie w|icza się do czasu rea|izacji umowy.
odpowiedź 5:
Czas oczekiwania na wydanie decyzji Urzędu Lotnictwa Cywilnego o wpisaniu lądowiska do ewidencji
i lotniczych arządzeń naziemnych do rejestru h[IE wlicza się do czasu realizacji umowy, uzgodnienia z
ULC w trakcie wykonywania umowy - TAI(

będzie ponosił wsze|kie opłaty urzędowe związane z
wycince drzew i kzewow.
uzyst<anień decyzji administracyjnych, w tyrnopłaty wynikające z decyzji o
ktÓre moie narzuciĆ
7/ Prosimy o potwierdzanie' że koszt ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych,
ofeńy.
zakres
wchodząw
decyż1ąoęan administracji nie
odpowiedź 6 i 7:
urzędowych ponosi
Wszelkie koszĘ rwiązanez realizacją przedmiotu zamówienia, w tYm koszĘ opłat
Wykonawca.
koszt ewentualnych nasadzeń
Wynikającą z decyzjipozwolenia na wycinkę drzew i krzewów opłatę oraz
rekompensacyjnych poniesie Zamawiający.

6/ Prosimy

o

potwierdzanie,

że Zamawiający
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