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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego  na:  „Budowa  nowej  siedziby  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Sosnowcu  przy ul. Aleksandra
Janowskiego w Sosnowcu” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela
następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: W odp. nr 6 z dn. 9.09 dotyczącej kosztorysu na wyposażenie strzelnicy Zamawiający poinformował, że
w "kosztorysie  należy  wyszczególnić  następujące  kolumny :  l.p.,  szczegółowy opis  pozycji,  jednostka  miary,  cena
jednostkowa,  wartość  pozycji  netto  i  brutto"  .  Prosimy  o  rezygnację  z  kolumny  "wartość  brutto".  Programy  do
kosztorysowania nie pozwalają na stworzenie wydruku kosztorysu ofertowego z kolumną wartość netto i brutto dla
każdej  pozycji.  Poprawnie  w  świetle  obowiązujących  zasad  kosztorysowania  jest  naliczanie  podatku  VAT  nie
poszczególnych pozycji ale całej wartości kosztorysu, wówczas możliwe jest podanie wartości netto i brutto kosztorysu.

Odpowiedź 1: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy tzn w kosztorysie nie należy ujmować wartości
kolumny brutto netto. Podatek VAT należy naliczyć od całej wartości kosztorysu netto.

Pytanie 2: Pytanie nr 1. W odpowiedzi nr 4, udzielonej w dniu 07.09.2017 (cz.2) Zamawiający potwierdza, że system
interkomowy znajduje się w zakresie wyceny oraz podaje informacje,  że załącza przedmiar uzupełniający. Niestety
w przedmiarze  uzupełniającym  dla  robót  elektrycznych  nie  znajdujemy  tego  zakresu.  Prosimy  o  uzupełnienie
przedmiaru.

Odpowiedź 2: Zamawiający zamieszcza przedmiar uzupełniający.

Pytanie 3: W związku z brakami w przedmiarach zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na
26.09.2017r.

Odpowiedź  3:  Zamawiający  informuje,  że  termin  składania  ofert  został  już  przesunięty  z  15.09.2017r.  na  dzień
21.09.2017r.  Ponadto, Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia wraz z ofertą kosztorysów uproszczonych,
które nie wymagają nakładu pracy tak dużej jak kosztorysy szczegółowe. Zamawiający opublikował przedmiotowe
postępowanie w dniu 09.08.2017r., zatem czas na przygotowanie oferty z należytą starannością przez profesjonalne
podmioty, jakim niewątpliwie są Wykonawcy w swojej branży jest wystarczający długi.

Wyk w 1 egz. BWSz
Zamieszczono na BIP KWP Katowice


