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ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację projektu pn. „Dostawa gazu płynnego
propan techniczny do gminnych kotłowni gazowych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
wraz z dzierżawą instalacji zbiornikowych do wykonania dostaw gazu”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj.
Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania do treść
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.
PYTANIE NR 1

Jakie kryterium oceny Państwo przewidują w powyższym zamówieniu? Chodzi mi o uzyskanie
informacji:
- czy ocenie w ramach Ceny oferty będzie podlegać cena netto całości zamówienia bez
uwzględniania podatku akcyzowego i podatku VAT?
- czy ocenie w ramach Ceny oferty będzie podlegać wartość brutto całego zamówienia czyli:
zadanie nr 1 + zadanie nr 2 + zadanie nr 3 z podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1
Zgodnie z zapisem pkt 12 Rozdziału XIV SIWZ ocenie w ramach ceny oferty będzie podlegać
wartość brutto całego zamówienia, czyli: zadanie nr 1 + zadanie nr 2 + zadanie nr 3 według
zapisów formularza ofertowego.
PYTANIE NR 2

Czy dopuszczą Państwo możliwość, że w przypadku wygranej wystąpimy w Państw imieniu do
Urzędu Celnego/Skarbowego o uzyskanie zwolnienia z płatności podatku akcyzowego (druk
AKC-PR) dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury ul. Plac Wolności 1 59-940 Węgliniec?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Węglińcu posiada opinię z Urzędu Celnego o braku
możliwości zwolnienia z podatku akcyzowego.
PYTANIE NR 3

Dotyczy lokalizacji Zespołu Szkół w Węglińcu – filia w Starym Węglińcu ul. Główna 50.
Na jakim etapie jest jej wykonanie? Czy mają Państwo projekt budowlany? Czy w zakres prac
ujętych w wycenie/ofercie ma znajdować się przygotowanie projektu, wykonanie instalacji
zewnętrznej zbiornikowej? Czy posiadają Państwo dokumentację z tym związaną?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3
Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją zbiornikową zostało zlecone w systemie
„zaprojektuj i wybuduj” firmie wyłonionej w wyniku zapytania ofertowego. Z firmą tą
uzgodniono, iż Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu przetargowym uzyska od niej
zlecenie na wykonanie instalacji zbiornikowej wraz z wymaganą dokumentacją techniczną.

