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Chorzów, dnia 11 maja 2018 r. 

GI/ZP/7045/027_01/000/18  

 
 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi pn: „Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic 

na terenie miasta Chorzowa”. 
 

 

Zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, jako 

Zamawiający, niniejszym udziela wyjaśnień do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia związku 

z zapytaniami skierowanymi do Zamawiającego w dniu 08.05.2018r. 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z zapisami rozdziału XXV SIWZ prosimy o ponowne zweryfikowanie wzoru na obliczenie 

punktacji w kryterium ceny i „emisji spalin”. Wydaje się, że jednoczesne wprowadzenie do wzoru 

współczynnika „KW(C)” i współczynnika przeliczeniowego „60” sprawia, że maksymalna liczba punktów 

jaką może uzyskać wykonawca w kryterium cena wyniesie 36 punktów. Podobnie w kryterium „emisja 

spalin”, wg wzoru maksymalna liczba jaka może uzyskać wykonawca wyniesie 9 punktów”. 

 

Odpowiedź: 

Informujemy, że we wzorze na obliczenie punktacji w kryterium ceny KW(C)*60 = 60%, a we wzorze na 

obliczenie punktacji w kryterium „emisji spalin” KW(E)*30 = 30%, co daje odpowiednio wzory: 

 

 
 

 
 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy stawki podatku VAT. 

Minister Finansów w dniu 26.02.2014 r. dokonał zmiany interpretacji PT8/033/1/20/ PSG/RD19443 

stwierdzając, że w ramach realizacji jednej umowy obejmującej usługi związane z utrzymaniem czystości 

jezdni, utrzymaniem nawierzchni jezdni, zimowym utrzymaniem są elementami jednej składowej usługi 

o jednolitym charakterze i należy uznać, że mamy do czynienia z usługą kompleksową opodatkowaną 

podstawową stawką VAT. 

W związku z powyższym wnosimy o zastosowanie jednej stawki VAT na cały przedmiot zamówienia 

w wysokości 23%. 

W załączeniu interpretacja Ministra Finansów z dnia 26.02.2014 r. 
 

Odpowiedź: 

Informujemy, że w ofercie należy zastosować stawkę VAT zgodną z SIWZ. 

 

Pytanie nr 3: 

Biorąc pod uwagę fakt, że umowa będzie realizowana w okresie 24 miesięcy wnosimy o zmianę zapisów 

dotyczących waloryzacji cen jednostkowych. 

Aktualnie zmieniająca się sytuacja rynkowa, w szczególności wzrost kosztów wynagrodzeń i brak zasobów 

ludzkich uniemożliwiają przedstawienie rzetelnej ceny, która może obowiązywać niezmiennie przez okres 2 
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lat. Wzrost kosztów pracy przedkłada się wprost na koszt robót i usług, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 

w cenach jednostkowych tychże robót i usług. 

W związku z powyższym proponujemy następującą zmianę § 6 umowy poprzez dodanie następującego 

zapisu: 

„Zamawiający przewiduje waloryzację cen jednostkowych netto, nie częściej niż raz na rok i nie wcześniej 

niż po roku obowiązywania umowy. Waloryzacja nastąpi na podstawie wniosku Wykonawcy, o wskaźnik 

cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadził stosowne zapisy w § 6 umowy w ust. 9 - 15. Na stronie zamawiającego 

zamieszczono zmodyfikowany wzór umowy. 

 

 

 

 

 
Dyrektor MZUiM 
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mgr inż. Piotr Wojtala 


