
        Chorzów, dnia 20.11.2015 r. 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: II/610/2015. 

 

W związku z pytaniem Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Opracowanie Studium wykonalności wraz z obsługą aplikacyjną 

dla zadania pod nazwą: „Zintegrowany Projekt modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w 

Aglomeracji Śląsko – Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” – nr sprawy: 

II/610/2015, wyjaśniam: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy obliczyć całkowitą cenę w formularzu ofertowym – 

załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W harmonogramie rzeczowo – 

finansowym (załącznik nr 3 do SIWZ) jest podana cena za opracowanie dokumentacji studialnej  

i aplikacyjnej. Czy dobrze rozumiemy, że w tym harmonogramie wartość nie uwzględnia obsługi 

aplikacyjnej (załóżmy, że jest to cena: A). Tę samą kwotę należy podać w punkcie 1.1 formularza 

ofertowego (załącznik nr 2 do SIWZ). W punkcie 1.2 formularza ofertowego należy podać stawkę 

godzinową obsługi aplikacyjnej (załóżmy, że jest to wartość B). Natomiast w punkcie 1 formularza 

ofertowego należy podać sumę kwoty za opracowanie dokumentacji oraz stawki godzinowej 

przemnożonej przez założoną liczbę godzin obsługi aplikacyjnej projektu (załóżmy, że liczba godzin 

wynosi x), czyli wartość całkowita wyniesie A+B*x? 

W odniesieniu do liczby x (ilości godzin przeznaczonych na obsługę aplikacyjną), czy dobrze 

rozumiemy, że podany limit 300 godzin rocznie, nie jest jednocześnie maksymalną liczbą godzin, 

które Zamawiający chce przeznaczyć na obsługę aplikacyjną? Realizacja projektu na pewno potrwa 

dłużej niż 1 rok, a zatem należy założyć większą liczbę godzin obsługi projektu niż 300. Prosimy  

o potwierdzenie, czy wskazanie ilości większej niż 300 godzin na obsługę projektu jest zgodne  

z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że całkowita cena oferty ( C ) to suma: 

( A )  - wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia (w terminie 8 miesięcy od dnia 

podpisania umowy) w zakresie opracowania dokumentacji studialnej i aplikacyjnej, dokumentów  

i opracowań oraz wniosku aplikacyjnego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ – bez obsługi aplikacyjnej 

i  

( B ) – wynagrodzenia za wykonanie obsługi aplikacyjnej przez  cały okres realizacji projektu  

(do wyliczeń należy przyjąć okres  od września 2016r. do grudnia 2022r. – 74 miesiące tj. 1900 godz. 

przy założeniu 300 godz. rocznie) i 8 miesięcy od daty zamknięcia finansowego projektu ( 200 godz. 

przy założeniu 300 godz. rocznie); 

( B ) = stawka za jedną godz. pracy x 2100 godz. 

 

( C ) = ( A ) + ( B ) 

 

 

Uzupełnienie odpowiedzi na pytanie nr 1 zamieszczone w dniu 17.11.2015 r. na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

Zamawiający informuje, że używając słowa „miast” miał na myśli również powiaty,  gminy  

i  dzielnice. 


