
         

 

          IRZ. 341-  44/169 /07                       Czechowice – Dziedzice ,dnia 19.11.2007 r. 

 

 

Dotyczy  przetargu dla zadania : 

         Budowa  kanalizacji sanitarnej  w rejonie ul . Bachorek i ul. Szkolnej  

         w Czechowicach –Dziedzicach 

 

 

Pytania       OFERENTA: 

 

Pytanie 1.  

W pkt. XVII SIWZ „Zawarcie umowy” oraz w Załączniku nr 8 ( PROJEKT) Umowa IRZ.342-  

/2007 w § 1 pkt.2 Wykonawca winien przedstawić harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji w latach 2007-2008, w tym na rok 2007 do kwoty 896 589 zł brutto. Jak 

Zamawiający rozumie sformułowanie „ do kwoty 896 589 zł brutto” mając na uwadze, że do 

końca 2007r na wykonanie w/w przerobu pozostanie Wykonawcy okres dwóch tygodni?   

Prosimy o określenie minimalnej i maksymalnej kwoty przerobu w/w zadania jaką Wykonawca 

będzie zobowiązany wykonać w 2007r ?  

Odpowiedź  Zamawiającego: 

Zamawiający  określa minimalną  i maksymalną  kwotę przerobu w 2007r  w/w zadania jako:      

od 0 zł  do  kwoty  896 589 zł brutto 

 

Pytanie 2.  

W jakim stopniu inwestycja jest związana z budownictwem mieszkaniowym i zgodnie z art.146 

ust.1 pkt 2 a ustawy z dnia 11.03.2004r o podatku od towarów i usług należy zastosować stawkę 

VAT w wys. 7%, a w jakim stopniu jest związana z budownictwem pozostałym i zgodnie z art. 

41 w/w usługi należy zastosować stawkę podatku VAT w wys. 22% ? 

Odpowiedź  Zamawiającego: 

Tut. Urząd Miejski nie jest kompetentny do udzielania informacji dot. stawki VAT. Urzędem 

właściwym do udzielenia informacji  dot. stawki VAT jest Urząd Skarbowy właściwy dla 

siedziby Firmy. 

Informujemy ponadto, że przyłącze z rur ø 160 mm PVC o długości 8,5 m do Posterunku 

Energetycznego przy ul. Narutowicza nr 61  stanowi przyłącze do budynku nie mieszkalnego.  

 

Pytanie 3.  

W pkt. V SIWZ „Warunki wymagane od wykonawców „ pkt 2. b/ Wykonawca winien wykazać 

trzy roboty kanalizacyjne o średnicach ø200/160 mm, o dł. min.3 400 mb każda i o wartości 

min. 680 tys.zł każda. 

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w wykazie 

wykonanych robot jedno zadanie tj. kanalizacja sanitarna z rur PVC Dz 400/315/250/200/160 

mm o długości 13 013 mb i o wartości 5 540 000,00 PLN netto? 

Odpowiedź  Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt. 2  b  Zamawiający uzna  warunek za spełniony , jeżeli Wykonawca w wykazie  

robót przedstawi wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem niniejszego 

postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie min trzech 

robót kanalizacji sanitarnej łącznie o średnicach min. Ø 200/160 mm  - o długości min. 3400 mb 

-  każda i  o wartości min.680 tys. zł. każda, wraz z potwierdzeniem ich należytego wykonania. 

 

Kopia a/a    

Oprac. K.Gaj 


