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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do 
studzienek wodomierzowych w miejscowości Wirów, gmina Gryfino 

 
  
 

W związku z nadesłanymi pytaniami dotyczącymi SIWZ opracowanej dla przetargu nieograniczonego 
na „wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do studzienek wodomierzowych w 
miejscowości Wirów, gmina Gryfino” zgodnie z art. 38 pkt. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
poniżej udzielam odpowiedzi: 

 
Pytanie 1. 
„Prosimy o określenie, w jakim procencie inwestycja będąca przedmiotem przetargu jest związana z 
budownictwem mieszkaniowym: 

a) W przypadku, gdy jest ona w 100% realizowana na potrzeby budownictwa, prosimy o stosowne 
oświadczenie potwierdzające ten fakt. 
Czy 

 
b) W przypadku, gdyby udział budownictwa mieszkaniowego był niższy od 100%, prosimy określić 

właściwy procent udziału. W związku z interpretacją właściwego nam Urzędu Skarbowego ( na 
podstawie wyjaśnienia Ministra Finansów) w sprawie naliczania VAT-u dla realizowanych inwestycji 
proponujemy, co następujące: 

• Dla procentu odzwierciedlającego zaangażowanie na potrzeby budownictwa mieszkaniowego naliczanie 
– 7% stawki VAT 

• Dla pozostałego zakresu robót – 22% VAT” 
    

Odpowiedź:  
 
Planowana sieć wodociągowa, zgodnie z uchwalonym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ma być zrealizowana na potrzeby budownictwa mieszkaniowego. 

  
      Pytanie 2. 

„Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ „Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”. Czy Zamawiający wymaga wykazania przez 
Wykonawcę wyłącznie kadry kierowniczej, czy także osób oddelegowanych do wykonywania zadania   
( monterzy, majstrowie, operatorzy, itd.?” 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający wymaga wykazania dysponowania przez Wykonawcę kadrą kierowniczą   tj. np.        
kierownik budowy lub robót,  posiadającą odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami i 
prawem budowlanym. 



 
 
 Pytanie 3. 

„Prosimy o podanie terminu rozpoczęcia robót ( dzień, miesiąc i rok), gdyż Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca przedstawił proponowany harmonogram rzeczowo-finansowy z terminem rozpoczęcia 
robót od dnia protokolarnego przekazania placu budowy9 pakt. 5.1)c)).” 
 
Odpowiedź:  
 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający zamierza przekazać plac budowy w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie robót w takim wypadku uzależnione 
jest od możliwości wejścia na plac budowy przez Wykonawcę. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym Wykonawca powinien ująć realizację robót w 4 tygodniach ( całkowity czas realizacji 
robót), bez określenia daty rozpoczęcia i zakończenia. 
 
  
Pytanie 4. 
„ Czy Zamawiający nakłada obowiązek zapłaty za SIWZ w przypadku , kiedy jest ona pobierana ze 
strony internetowej Zamawiającego?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zgodnie z art. 37 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie pobiera opłaty za 
SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej. 
 
 
Pytanie 5. 
 
Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ „Spis zawartości oferty” pkt I, pakt 8. Prosimy o potwierdzenie, 
że w punkcie tym wkradł się błąd dotyczący kopii uprawnień budowlanych ( do projektowania). 
Dodatkowo prosimy o wskazanie poprawnego zapisu powyższego punktu. 
 
Odpowiedź: 
 
Poprawna treść pkt I. pdpkt 8 brzmi: 
„ Kopia uprawnień budowlanych ( wykonawczych) w branży sanitarnej” 

  
 
 
 


