Oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-7/12

Katowice, 04.06.2012 r.

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)
- do wszystkich Wykonawców
Muzeum Śląskie jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Śląskiego
w Katowicach” działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej
ustawą PZP, udziela odpowiedzi na nadesłane pytanie.
Pytanie: Czy osoba fizyczna, nie upoważniona do wystawienia faktury VAT może brać udział
w przetargu?
Odpowiedź: Osoba fizyczna nie upoważniona do wystawienia faktury VAT może brać udział
w przetargu, jeżeli nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP i spełnia
warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu Nr
170956 – 2012 z dnia 24.05.2012 r., oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca kalkulując cenę winien uwzględnić w niej wszelkie koszty związane z wykonaniem
zamówienia, w tym podatki i opłaty, zgodnie z postanowieniami pkt 12). Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia „Opis sposobu obliczenia ceny”.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)
- do wszystkich Wykonawców
Muzeum Śląskie jako Zamawiający, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:
„Przeprowadzenie prac konserwatorskich obiektów muzealnych ze zbiorów Muzeum Śląskiego
w Katowicach” , oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-7/12, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759,
z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.
1. Postanowienie pkt 12) ust. 3 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” dotyczące części
I zamówienia, a mianowicie: „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty dotyczącą
I części zamówienia tak, aby zawierała wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia dotyczącego części I zamówienia, w szczególności: koszty wykonania prac
konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, koszty opracowania dokumentacji
prac konserwatorskich, koszt opakowania, transport przedmiotu zamówienia z i do siedziby
Wykonawcy, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty,

a w szczególności podatek VAT, oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia”
zostaje zmienione na: „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty dotyczącą I części
zamówienia tak, aby zawierała wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za
niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
dotyczącego części I zamówienia, w szczególności: koszty wykonania prac konserwatorskich, koszty
materiałów użytych do konserwacji, koszty opracowania dokumentacji prac konserwatorskich, koszt
opakowania, transport przedmiotu zamówienia z i do siedziby Wykonawcy, zysk Wykonawcy oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT (jeżeli dotyczy), oraz
wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia”
2. Postanowienie pkt 12) ust. 3 SIWZ „Opis sposobu obliczenia ceny” dotyczące części
II zamówienia, a mianowicie: „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty dotyczącą
części II zamówienia tak, aby zawierała wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie
Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia dotyczącego części II zamówienia, w szczególności: koszty wykonania
prac konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, koszty opracowania
dokumentacji prac konserwatorskich (odrębnie do każdego z 25 obiektów muzealnych objętych
częścią II zamówienia), koszty opakowań (dla każdego z 25 obiektów muzealnych odrębnie) oraz
koszty transportu przedmiotu zamówienia z i do siedziby Wykonawcy, zysk Wykonawcy oraz
wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, oraz wszelkie
inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia”
zostaje zmienione na: „Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty dotyczącą części II
zamówienia tak, aby zawierała wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za
niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
dotyczącego części II zamówienia, w szczególności: koszty wykonania prac konserwatorskich, koszty
materiałów użytych do konserwacji, koszty opracowania dokumentacji prac konserwatorskich
(odrębnie do każdego z 25 obiektów muzealnych objętych częścią II zamówienia), koszty opakowań
(dla każdego z 25 obiektów muzealnych odrębnie) oraz koszty transportu przedmiotu zamówienia z i
do siedziby Wykonawcy, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w
szczególności podatek VAT (jeżeli dotyczy), oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem
przedmiotu zamówienia, a niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia”
3. Postanowienie §5 ust. 2 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 do SIWZ), a mianowicie:
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ostateczne, stanowi wynagrodzenie za
wszelkie wynikające z Umowy czynności i obowiązki Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wykonania prac
konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, koszty opakowania końcowego
(pudła z tektury bezkwasowej przeznaczonej do przechowywania obiektów archiwalnych), koszty
opracowania dokumentacji prac konserwatorskich, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, oraz wszelkie inne koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy”
zostaje zmienione na: „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ostateczne, stanowi
wynagrodzenie za wszelkie wynikające z Umowy czynności i obowiązki Wykonawcy, obejmuje wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wykonania prac
konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, koszty opakowania końcowego (pudła
z tektury bezkwasowej przeznaczonej do przechowywania obiektów archiwalnych), koszty
opracowania dokumentacji prac konserwatorskich, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane

przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT (jeżeli dotyczy), oraz wszelkie inne koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy”
4. Postanowienie §5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika Nr 12 do SIWZ), a mianowicie: „Z tytułu
wykonania przedmiotu umowy dotyczącego części I zamówienia, tj. wykonania zadania
polegającego na przeprowadzeniu prac konserwatorskich tkanin i 9 kukieł, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto………………………zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………………………………………………./100)”
zostaje zmienione na: „Z tytułu wykonania przedmiotu umowy dotyczącego części II zamówienia,
tj. wykonania zadania polegającego na przeprowadzeniu prac konserwatorskich tkanin i 9 kukieł,
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto………………………zł
(słownie……………………………………………………………………………………………………………………………./100)”
5. Postanowienie §5 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika Nr 12 do SIWZ), a mianowicie:
„Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ostateczne, stanowi wynagrodzenie za
wszelkie wynikające z Umowy czynności i obowiązki Wykonawcy, obejmuje wszelkie koszty
bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego
i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wykonania prac
konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, koszty opakowań końcowych, koszty
opracowania dokumentacji prac konserwatorskich, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT, oraz wszelkie inne koszty związane
z wykonaniem przedmiotu umowy, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy”
zostaje zmienione na: „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej jest ostateczne, stanowi
wynagrodzenie za wszelkie wynikające z Umowy czynności i obowiązki Wykonawcy, obejmuje wszelkie
koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty wykonania prac
konserwatorskich, koszty materiałów użytych do konserwacji, koszty opakowań końcowych, koszty
opracowania dokumentacji prac konserwatorskich, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane
przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT (jeżeli dotyczy), oraz wszelkie inne koszty
związane z wykonaniem przedmiotu umowy, a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy”.
6. Postanowienie § 5 ust. 4 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 i Nr 12 SIWZ), a mianowicie: „Podstawą
wystawienia przez Wykonawcę faktury jest podpisanie przez Strony, protokołu odbioru
stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy w stanie wolnym od wad”.
zostaje zmienione na: „Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury/rachunku jest podpisanie
przez Strony, protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu Umowy w stanie wolnym od
wad”.
7. Postanowienie § 5 ust. 5 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 i Nr 12 SIWZ), a mianowicie:
„Wykonawca wystawi oraz prześle Zamawiającemu fakturę na kwotę brutto wskazaną w ust.1
niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania przez Strony Umowy
protokołu odbioru, zatwierdzającego przyjęcie przedmiotu Umowy stanie wolnym od wad”.
zostaje zmienione na: „Wykonawca wystawi oraz prześle Zamawiającemu fakturę/rachunek na
kwotę brutto wskazaną w ust.1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od daty
podpisania przez Strony Umowy protokołu odbioru, zatwierdzającego przyjęcie przedmiotu Umowy
stanie wolnym od wad”.
8. Postanowienie § 5 ust. 6 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 i Nr 12 SIWZ), a mianowicie: „Zapłata
wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu za wykonany przedmiot Umowy
następować będzie po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (w zw. z postanowieniami § 4
Umowy) i otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy”.

zostaje zmienione na: „Zapłata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu za
wykonany przedmiot Umowy następować będzie po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń (w
zw. z postanowieniami § 4 Umowy) i otrzymaniu poprawnie wystawionej faktury/rachunku, na
rachunek bankowy Wykonawcy”.
9. Postanowienie § 5 ust. 7 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 i Nr 12 SIWZ), a mianowicie:
„Poprawnie wystawiona faktura oprócz podstawowych informacji, musi zawierać wyszczególnione
następujące pozycje: przedmiot umowy, wartość netto, kwotę podatku VAT, wartość brutto,
termin płatności: „30 dni”, a nie konkretną datę kalendarzową. W przypadku wystawienia przez
Wykonawcę faktury i wskazania terminu płatności niezgodnie z treścią zdania powyżej, strony
uzgadniają, iż obowiązujący termin płatności to 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego, niezależnie od wskazanego przez Wykonawcę terminu płatności faktury” .
zostaje zmienione na: „Poprawnie wystawiona faktura oprócz podstawowych informacji, musi
zawierać wyszczególnione następujące pozycje: przedmiot umowy, wartość netto, kwotę podatku
VAT, wartość brutto, termin płatności: „30 dni”, a nie konkretną datę kalendarzową. W przypadku
wystawienia przez Wykonawcę faktury i wskazania terminu płatności niezgodnie z treścią zdania
powyżej, strony uzgadniają, iż obowiązujący termin płatności to 30 dni od dnia otrzymania faktury
przez Zamawiającego, niezależnie od wskazanego przez Wykonawcę terminu płatności faktury.
Poprawnie wystawiony rachunek winien zawierać wszelkie niezbędne dane.
10. Postanowienie § 5 ust. 8 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 i Nr 12 SIWZ), a mianowicie:
„Zamawiający zapłaci fakturę w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego,
tj. od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego”.
zostaje zmienione na: Zamawiający zapłaci fakturę/rachunek w terminie do 30 dni od daty jej/jego
otrzymania przez Zamawiającego, tj. od dnia wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego”.
11. Postanowienie § 5 ust. 9 wzoru umowy (Załącznika Nr 11 i Nr 12 SIWZ), a mianowicie: „Płatności
będą dokonywane przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy określone w fakturze”
zostaje zmienione na: „Płatności będą dokonywane przelewem bankowym na konto bankowe
Wykonawcy określone w fakturze/na rachunku”
Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 170956 –
2012 z dnia 24.05.2012 r.

