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Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  
Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych  
w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte  
w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy – II POSTĘPOWANIE 
realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu” 
 

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej: 
 
Pytanie 1 
Czy określenie terminu „nie dłuższy niż do 15-07-2019” jest terminem ostatecznym? 
Czy Zamawiający określając termin wykonania uwzględnił okresy oczekiwania na dostawę stolarki okiennej, 
drzwiowej oraz dostawę i montaż dźwigu osobowego -6-10 tygodni od daty złożenia zamówienia? 
 
Odpowiedź 1   
Zamawiający informuje, iż z uwagi na odległe terminy dostawy dźwigu osobowego zmianie ulega 
termin wykonania zamówienia do dnia 31-10-2019.  
 
W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ, w poniższy 
sposób:  
1. Pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi  
w niniejszej SIWZ w okresie:  

nie dłuższym niż do 31 października 2019 roku  
od daty przekazania placu budowy  

przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy 
 

2. Pkt 6.4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 31 października 2019 roku od dnia przekazania placu budowy. 

 

3. Pkt 17, §2, ust. 1, SIWZ otrzymuje brzmienie: 
§2 

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT: 
Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:  
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1) termin realizacji zamówienia – w okresie do dnia 31-10-2019 liczonych od daty przekazania placu budowy. 
2) termin przekazania placu budowy –  przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania 

umowy 

4. Zmianie ulega także formularz oferty, który stanowi integralna część niniejszej 
odpowiedzi. 
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Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli w zapisie §11 pkt. 10 
„Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że u Jednostki organizacyjnej powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z 
przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie Jednostki 
organizacyjnej/Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie naliczona kara 
umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką Jednostka organizacyjna zobowiązana będzie rozliczyć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.” 
 
Odpowiedź 2  
Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy §11 ust. 1 pkt 10 odnoszą się do sytuacji, kiedy wykonawca  
w formularzu oferty nie poinformuje Zamawiającego w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp,  
że wybór jego oferty prowadzić będzie do powstania u Jednostki organizacyjnej obowiązku 
podatkowego (odwrócony VAT), a wystawione faktury będą zawierały pozycje z odwróconym VAT. 
W takim przypadku Jednostka organizacyjna naliczy karę umowną zgodnąa z powyższym zapisem. 
 

Jednocześnie w związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający informuje,  
że termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 05-04-2019 godz.: 10:00 
na dzień 16-04-2018 do godz. 10:00. 
 
Niniejsze odpowiedzi stanowią integralna część SIWZ. 
Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien 
brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.  
Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane  
do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie 
internetowej. 
 

 

Beata Malajka /-/  

Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych  
w Kędzierzynie-Koźlu  

 

 

 
 
 
 
 
Załącznik: 
1. Uaktualniony formularz oferty 
 
 
Otrzymują: 
1. Kopia a/a  
  

 


