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wszystko-wsz^dzie- w terminfe

BTC/FH/.3.W/228/2018 Piaski, dnia 07.08.2018r.

Dotyczy: wyjasnienia dotycz^ce Post^powania zakupowego w trybie przetargu

nieograniczonego zakonczonego aukcj^ elektroniczn^ lub/i negocjacjami

handlowymi nr BTC/FH/3174/1740/2018 pn.: ,,Swiadczenie usfug w zakresie

badan psychologicznych w latach 2018-2022".

Pytanie 1: ,,Zatqcznik nr 3 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowy w § 9 ust 7

Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug. Co

w przypadku jesli Pracownia Badan jest podmiotowo zwolniona z podatku VAT tak, Jak to

miato miejsce do tej pory?"

Odpowiedz: Zamawiajqcy wprowadzj zmian? trescj § 9 ust. 7 nadajqc brzmienie:

,,Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ustug

zarejestrowanym pod numerem NIP: .........."1

1 Jesli dotyczy.

Pytanie 2: ,,Czy mozemy przestac kopl? dokumentu o niezaleganiu z optatami

i sk+adkami".

Odpowiedz: Tak, zgodnie z punktem 16.7 SIWZ.

Pytanie 3: ,,Jaka jest ilosc pracownikow, jacy majq podlegac badaniom psychologicznym

w poszczegolnych oddziatach".

Odpowiedz: Opole - 15 osob, Bogatynia - 80 osob, Befchatow - 697 osob.

Pytanie 4: ,,Prosz? o doprecyzowanie przy stanowisku -operator -jakich maszyn, urzqdzeh,

itcf...? Jak rowniez przy stanowisku - kierowca pojazdow sfuzbowych -jakiej kategorii sq to

pojazdy?".

Odpowiedz: Operator sprz^tu do robot ziemnych: koparki, tadowarki, spycharki, koparko-

tadowarki, walce, rowniarki itp., operator podestow ruchomych, operator zurawi, operator

elektrowni polowych, agregatow prqdotworczych, operator wozkow jezdniowych, kierowca

w ramach obowi^zkow stuzbowych kat. B. Na wszystkie powyzsze stanowiska zostaje

wydawane orzeczenie zgodnie z KP.
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Piaski, dnia 07.08.2018r.

Dotyczy: modyfikacja tresci IPU dotyczqca .przetargu nieograniczonego zakohczonego

aukcjq elektroniczn^ lub/i negocjacjami handlowymi nr BTC/FH/3174/1740/2018

pn.: ,,Swiadczenie ustug w zakresie badah psychoiogicznych w latach 2018-2022".

Modvfikacja tresci IPU:

§ 9 ust. 7 posiadat brzmienie: ,,Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku

od towarow i ustug zarejestrowanym pod numerem NIP: ........................"

§ 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: ,,Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym podatnikiem

podatku od towarow i ustug zarejestrowanym pod numerem NIP: ........................ "1

1 jesli dotyczy

Modyfikacja tresci IPU Jest dla Wykonawcy wiqzqca.
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