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CŁ / 0974 / 2021 / BZP / MK Warszawa, dn. 21 lipca 2021 r.

  

Wykonawcy 

wg rozdzielnika 

  

 
Dotyczy: ogłoszenie o zamówieniu pn.: Usługi doradztwa podatkowego (Nr sprawy: 

46/BSU/BP/2021/3) 
 

 

Szanowni Państwo, 
 

Centrum Łukasiewicz jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu prowadzonym na 

podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 18/2020 Prezesa Centrum Łukasiewicz z dnia 17 grudnia 

2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Centrum 

Łukasiewicz, których wartość jest mniejsza niż 130 000 zł, przekazuje poniżej treść 

wniosków o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu, wraz z udzielonymi 

odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu pn.: Usługi doradztwa podatkowego proszę 

o wyjaśnienie sposobu wyceny.  

Zamawiający wymaga podania dwóch kwot: 

1. Wartość umowy (maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy) nie przekroczy. brutto 

……… zł (słownie: …. i 00/100) w tym podatek VAT. 

2. Z tytułów świadczonych Usług Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

…… zł brutto ……….. zł (słownie: ………….) w tym podatek VAT za jedną 

roboczogodzinę świadczenia Usług, zgodnie z ofertą Wykonawcy, której stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy 

Wycena stawki godzinowej jest zrozumiała. Proszę o informację co rozumieją Państwo 

przez pojęcie maksymalne wynagrodzenie wykonawcy? Czy chodzi o podanie 

maksymalnej kwoty, od której przy kolejnych fakturach Wykonawca będzie odejmował 

odpowiedni do wykonanych usług iloczyn godzin i stawki godzinowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy w okresie trwania umowy zostało przez 

Zamawiającego określone z góry do kwoty 123.000,00 zł brutto. Intencją Zamawiającego 

było otrzymanie od Wykonawców wyceny tylko stawki godzinowej. Umowa zostanie 
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wykonana albo w terminie 1 roku od dnia jej zawarcia albo do wyczerpania kwoty 

maksymalnego wynagrodzenia. 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje następujących zmian: 

1) W ogłoszeniu o zamówieniu: 

Dodaje ust. 5 o następującym brzmieniu: Zamawiający informuję, iż wartość 

umowy (maksymalne wynagrodzenie wykonawcy) nie przekroczy 123.000,00 

zł brutto (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych i 00/100 

2) W Załączniku nr 1 – Formularzu Oferty: 

Usuwa następujące postanowienia co do wyceny oferty: 

1. Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie 
za wynagrodzeniem: 

cena netto: …………………….……………………. zł, podatek VAT ………%, tj. ………….…… zł 

cena brutto: …………………………….…………….….…….…………..…………. zł, słownie brutto: 

…………………….……..…….………………………………………………………………………..…………………… zł, 

w tym: 

stawka za roboczogodzinę wynosi:  
netto: …………………………. zł, podatek VAT .…….%, tj. …..……….… zł, 

brutto: ………………………. zł, słownie brutto: 

………………………………………………………………………………….zł. 

 

I zastępuje je następującymi postanowieniami: 

CENA ZA ROBOCZOGODZINĘ: 

2. Oferuję/my* wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie za cenę za 
roboczogodzinę : 
netto: …………………………. zł, podatek VAT .…….%, tj. …..……….… zł, 

brutto: ………………………. zł, słownie brutto: 

………………………………………………………………………………….zł. 

 

Pytanie nr 2: 

W nawiązaniu do ogłoszenia na Usługi doradztwa podatkowego, numer postępowania 

46/BSU/BP/2021/3, pragnę dopytać na podstawie jakich danych Wykonawca ma wskazać 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie (pkt 1 formularza 

ofertowego)? Poniżej tego punktu znajduje się miejsce na wskazanie stawki godzinowej, 

natomiast ogłoszenie o zamówieniu, ani projekt umowy nie określa np. całkowitej liczby 

godzin, którą Wykonawca ma przyjąć w celu przemnożenia przez stawkę godzinową  

i wpisania do formularza ofertowego w pkt 1. 
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Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie trwania umowy, Zamawiający określił 

poprzez zmianę dokumentacji postępowania w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

W związku z tym, iż na tę chwilę Zamawiający nie jest w stanie określić liczby godzin 

zlecenia, a posiada na to budżet w wysokości 123.000,00 zł brutto w okresie 1 roku od 

momentu zawarcia umowy, to oczekuje od Wykonawców podania w ofercie tylko stawki 

godzinowej. Umowa zostanie wykonana albo w terminie 1 roku od dnia jej zawarcia albo 

do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia. 

 

Uprzejmie proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszego pisma drogą 

elektroniczną na adres: zamowienia.publiczne@lukasiewicz.gov.pl. 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Generalny 

dr Tomasz Bzukała 

/podpisano elektronicznie/ 
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