
 

 
 

 
Barlinek, 8 października 2013r. 

 
 
Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: przetargu ograniczonego  na robotę budowlaną  pn. „ Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w 

Barlinku przy ul. 11-go Listopada ”. 

 
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA  

 
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 9 sierpnia 2013 poz. 907), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od 

wykonawcy w dniu  7 października 2013 roku, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym. Dnia 7 

października 2013 roku, wpłynęły trzy pisma. W związku z powyższym w ustawowym terminie, Zamawiający 

udziela odpowiedzi w kolejności w jakiej wpłynęły pytania. 

 
PYTANIE 1 
W nawiązaniu do odpowiedzi zamawiającego z dnia 04.10.2013 dotyczącej 8% stawki podatku VAT, jako że w 
zakresie Zamówienia ujęto m.in. wykonanie zagospodarowania terenu, w tym dróg i placów znajdujących się poza 
bryłą budynku a także dostawę kuchenek elektrycznych które to elementy robót wg doświadczenia i wiedzy 
 oferenta objęte są stawką podatku VAT 23 %, ponownie zwracamy się z prośbą o rozważenie zmiany formularza 
ofertowego z uwagi na ww. okoliczności. W tym miejscu zwracamy uwagę iż w świetle przywołanych ww. 
wątpliwości  przyjęcie stawki VAT 8% dla całego zadania może w rezultacie spowodować błąd w obliczeniu ceny 
danego oferenta 

 ODPOWIEDŹ: 

W treści formularza ofertowego Wykonawca ma określić stawkę podatku VAT, wynikającą z ustawowych 

przepisów. Zamawiający nie przewiduje zmiany formularza ofertowego, jednakże Wykonawca winien uwzględnić 

zarówno podatek VAT 8% jak i 23 %, Zamawiający podaje przykładowy zapis jaki należy określić w formularzu 

ofertowym:  cytat…” będących płatnikiem VAT 

Wartość mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia bez podatku od towarów i usług 

wynosi………………………………………………………………………………….….[PLN] 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 

Należny podatek od towarów i usług stawka {8 oraz 23%} %.............................[PLN] 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 

RAZEM: 

Cena z należnym podatkiem od towarów i usług:…………………………………………..[PLN] 

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………….[PLN] 



 

Przy czym VAT będzie płacony w kwotach należnych zgodnie z przepisami prawa polskiego dotyczącymi stawek 

VAT…. Koniec cytatu”. 

PYTANIE 2  
W dokumentacji pn. projekt wykonawczy zamienny wydzielenia I etapu sieci i przyłączy wody i kanalizacji oraz 
zmiany przyłącza wody do budynku wielorodzinnego A – zawiera wykonanie następujących odcinków na 
kanalizacji sanitarnej: 
Dział 2.1 – roboty na odcinku S1-S6 
Dział 2.2 – roboty na odcinku S1-S5 
Zakres robót wyszczególniony w załączonym przedmiarze nie pokrywa się z załączonymi rysunkami. Zgodnie z 
planem sieci odcinek od studni S1-S6 ma łącznie 153 mb, natomiast przedmiar zawiera 178,3 mb, dodatkowo nie 
zgadzają się studnie jak i ich rzędne. Na jednym profilu studnia S6 występuje jako studnia PCV fi 600 i wpięciu 
kanalizacji na h=2,7, a na drugim odcinku jako studnia żelbetowa fi 1200 wpięcie kanalizacji na h=3,19. 
Prosimy o uszczegółowienie na podstawie jakich danych należy wyliczyć prawidłowy zakres robót. Jednocześnie 
prosimy o określenie w jaki sposób należy zmodyfikować załączone do dokumentacji przedmiary robot. 
 

 ODPOWIEDŹ: 
Zakres robót dla poszczególnych sieci został określony w dokumentacji projektowej; na rys. nr 1 sieci 
przewidziane do realizacji w I etapie przedstawiono pogrubioną linią i dodatkowo na profilach zaznaczono odcinki 
do realizacji w I etapie. Studnia S6 (przedstawiona na rys nr.1) nie wchodzi w zakres robót objętych I etapem; 
natomiast studnia S6 z rys. nr 2 ma numerację zgodną z odrębnym opracowaniem dla kanalizacji sanitarnej 
sąsiadującego terenu. 

Włączenie z siecią kanalizacji sanitarnej obsługującą budynek A segm. 3,4,5 ma zostać zaprojektowane w miejscu 
przedstawionym na rys. nr 2, profil tego odcinka przedstawiono na rys. nr 11. 

Zakres robót dla kanalizacji sanitarnej obejmuje następujące odcinki: S1–S6 (studnia żelbetowa Ø1,2, wpięcie na 
h=3,19) oraz odcinki S1-S2-S3-S4-S5-S22-S23-S24 (zgodnie z profilem na rys. nr 10). 

PYTANIE 3  
Dokumentacja jw. nie zawiera wykonania odcinka między studniami S5-S22-S23.  
 
ODPOWIEDŹ: 

Odcinek między studniami S5-S22-S23-S24 przedstawiony jest na rys. nr 10 

PYTANIE 4  
Prosimy o potwierdzenie, że sieć cieplna nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym, mimo iż 
występuje w projekcie sieci Dział 4.4 

ODPOWIEDŹ: 

Sieć cieplna nie jest objęta niniejszym postępowaniem przetargowym. 

PYTANIE 5  
Przedmiar robot nie obejmuje wykonania sieci kanalizacji deszczowej na odcinku D5-D6 o łącznej dł. 38,0 mb, 
średnica rury SN8 500. Prosimy o odpowiedź czy należy wykonać ten zakres. 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej D5-D6; wynika to jednoznacznie z dokumentacji projektowej. 

 
 
 
 
 
 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 fax 

95 7462348, e-mail: btbs@gryfnet.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu 

dowodowym zamawiający przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


