Pleszew, 6 listopada 2012 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie”
Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
1. Zwracam się z uprzejmym zapytaniem jaką stawkę VAT zastosować przy budowie
pomieszczeń biurowych w bloku mieszkalnym przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.
ODPOWIEDŹ: Dla budowy budynku mieszkalnego (bez robót zewnętrznych), w tym
pomieszczeń biurowych należy zastosować stawkę 8 % VAT, tj. zgodnie z art.
41 ust. 12 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.
z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmianami).
2. Dot. § 15 ust. 1 propozycji umowy.
Prosimy o potwierdzenie, iż płatności częściowe, o których mowa w przywołanym
fragmencie umowy będą realizowane przez Zamawiającego w okresach miesięcznych,
według procentowego zaangażowania robót.
ODPOWIEDŹ: Płatności częściowe, o których mowa w § 15 ust. 1 propozycji umowy
dokonywane będą nie częściej niż raz na trzy miesiące przy czym
Zamawiający przewiduje nie więcej niż 5 płatności częściowych (włączając
w to rozliczenie końcowe, o którym mowa w § 15 ust. 3).
3. Dot. § 15 ust. 8 propozycji umowy.
Z treści propozycji umowy wynika, iż przelewy będą realizowane zgodnie z dyspozycją
uwzględniającą umowę cesji dla podwykonawcy. Prosimy o potwierdzenia, iż ww.
zasada nie dotyczy przypadków, w których wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z
daną fakturą oświadczenia podwykonawcy, z którego będzie wynikać, że podwykonawca
otrzymał wymagalne wynagrodzenie od wykonawcy w dacie złożenia oświadczenia.
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody na zaproponowaną zmianę propozycji umowy.
4. Dot. § 15 ust. 9 propozycji umowy.
Z przywołanej części umowy wynika, iż dniem spełnienia świadczenia pieniężnego
uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.
Zwracamy uwagę, iż ww. zapis jest nieprawidłowy i w praktyce (np. w przypadku braku
środków pieniężnych na rachunku Zamawiającego) może doprowadzić do sytuacji, w
której zgodnie z umową zamawiający „dokona” zapłat pomimo tego, że wykonawca nie
otrzyma wynagrodzenia, co jest w sposób oczywisty sprzeczne z intencją stron oraz
odpowiednimi przepisami prawa. W związku z powyższym wnosimy o zmianę ww.
zapisów umowy.
ODPOWIEDŹ: § 15 ust. 9 propozycji umowy otrzymuje następujące brzmienie „Zapłata
wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciągu 30 dni licząc od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo

wystawionej faktury, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego
uważać się będzie dzień wypływu środków z banku Zamawiającego”.
5. Dot. § 17 propozycji umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody.
6. Dot. § 17 propozycji umowy.
Prosimy o uwzględnienie w umowie limitu kar umownych. Proponujemy w tym zakresie
limit na poziomie 5% wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody.
7. Dot. § 17 ust. 3 propozycji umowy.
Prosimy o potwierdzenie, iż również Wykonawca, niezależnie od kar umownych,
o których mowa w umowie ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wartość poniesionej przezeń szkody przewyższa
wartość należnych im kar umownych.
ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody.
8. Dotyczy: zakresu czynności serwisowych.
Z treści propozycji umowy wynika, iż Zamawiający oczekuje od wykonawcy świadczenia
usług serwisowych w okresie gwarancji udzielonej przez poszczególnych producentów.
Wobec powyższego prosimy o jednoznaczne potwierdzenie czy ww. serwis obejmuje
wymianę elementów eksploatacyjnych, zużytych w wyniku naturalnej eksploatacji
danego urządzenia takich jak np. bateria, żarówka czy filtr?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga aby udzielona przez Wykonawcę gwarancja
obejmowała również wymianę elementów eksploatacyjnych, zużytych w
wyniku naturalnej eksploatacji danego urządzenia.
9. Dot. § 21 propozycji umowy.

ODPOWIEDŹ: Nie wyrażam zgody.

