
BUS/341/32/02/06      Rewal, 2006-12-20 
      
 
        WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: zadanych pytań do przetargu (nr BUS/341/32/06) na PRZEBUDOWA TRZECH 
PRZEPOMPOWNI KANALIZACYJNYCH NA TERENIE NIECHORZA I REWALA W 
GMINIE REWAL.. 
 
 
Do Zamawiającego na ww zadanie wpłynęły poniższe pytania: 
 
I 
„W związku z udzieleniem odpowiedzi tak na zapytanie nr 3, że instalowane rozdzielnie 

sterownicze na poszczególnych obiektach powinny być przystosowane do sterowania 

istniejącej  i dostawianej przepompowni prosimy o podanie niżej wymienionych parametrów 
istniejących pompowni: 
- rodzaj pomp (parametry i moc) 
- ilość pomp 
- sposób automatyki obecny  

 lub podanie zawartości jednej wspólnej szafy dla obu przepompowni. 
 
II  
1. Czy do oferty przetargowej należy również dołączyć kosztorys ofertowy, ponieważ w SIWZ 

nie ma mowy o konieczności dołączenia tego dokumentu? Jeśli tak, to w jakiej formie: 

kosztorysu skróconego, czy szczegółowego? 
2. Prosimy o określenie, w jakim procencie inwestycja będąca przedmiotem przetargu jest 

związana z budownictwem mieszkaniowym  
− W przypadku, gdy jest ona w 100% realizowana na potrzeby budownictwa 
mieszkaniowego, prosimy o stosowne oświadczenie potwierdzające ten fakt. 

− 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 
3. Czy Zamawiający nakłada obowiązek zapłaty za SIWZ w przypadku, kiedy jest ona pobierana 
ze strony internetowej Zamawiającego? 

4. Prosimy o podanie, jakie dokumenty łącznie a jakie osobne należy dołączyć do oferty, jeśli 
oferta będzie składana przez konsorcjum firm? 

5. W związku z przedłużeniem terminu składania ofert o miesiąc, czy zmianie ulega również 
termin zakończenia robót, czy pozostaje taki sam? 

6. Przedmiar robót, kanalizacja sanitarna dla: 
Przepompowni P-2, poz. 12 
Przepompowni P-3, poz. 16 
Przepompowni P-4, poz. 16 

Na ile kilometrów (ponad pierwszy kilometr) należy uwzględnić dowóz piasku? 



7. Przedmiar robót, kanalizacja sanitarna dla:  
Przepompowni P-2, poz. 15 
Przepompowni P-3, poz. 19 
Przepompowni P-4, poz. 19 

Na ile kilometrów (ponad pierwszy kilometr) należy uwzględnić wywóz nadmiaru ziemi? 
8. Przedmiar robót, roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe dla:  

Przepompowni P-3, poz. 2 
Przepompowni P-4, poz. 2 

Jaka łączna grubość cięcia nawierzchni należy uwzględnić w wycenie? 
 
III . 
W związku z przesunięciem terminu składania ofert na przedmiotowy przetarg, pytamy, czy 

Zamawiający zmodyfikuje SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia i przedłuży go do 

31.03.2007 r.” 
 
IV.  
W związku z różnicami w ilości zasuw nożowych pomiędzy przedmiarem a Specyfikacją 

techniczną, prosimy o wskazanie, które ilości zasuw nożowych należy uwzględnić w wycenie: 
Różnice: 
 Przedmiar robót, kanalizacja 

sanitarna  
Specyfikacja techniczna 

Przepompowni P-2 Zasuwa fi 500 mm – 2 szt, 
zasuwa fi 300 mm – 2 szt 

Zasuwa fi 500 - 5 szt.  

Przepompowni P-3 Zasuwa fi 500 mm – 1 szt, 
zasuwa fi 300 mm – 1 szt. 

Zasuwa fi 500 mm – 5 szt, 
zasuwa fi 300 mm – 2 szt. 

Przepompowni P-4 Zasuwa fi 500 mm – 1 szt, 
zasuwa fi 300 mm – 1 szt. 

Zasuwa fi 500 mm – 1 szt, 
zasuwa fi 300 mm – 2 szt. 

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2  i 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych  
(Dz. U. Nr 164 z 2006 r., poz. 1163 ze zm.), Zamawiający odpowiada i ustala: 
 
Ad. I  
P – 2 – trzy pompy METALCHEM MS5-94 (na licencji SARLIN), o mocy 9,5 kW, 
P –3 i P – 4 po trzy pompy METALCHEM  MS5-184H, o mocy 18,5 kW. 
Przepompownie są wyposażone w automatykę na licencji SARLIN.  
Układ automatyki dla obsługi obu modułów każdej przepompowni ma być nowy,  
zgodnie z projektem. 
 
Ad II  

1. Z uwagi na cenę ryczałtową do oferty należy dołączyć kosztorys uproszczony. 
2. Należy przyjąć stawkę 22 % VAT. 
3. Nie. 
4. Osobno (każdy członek konsorcjum) składa dokumenty wskazane w SIWZ pkt 6.2: ust.  1 i 2 
oraz oświadczenie – zał. nr 2, natomiast łącznie (przynajmniej jeden z członków 
konsorcjum) wskazane w SIWZ pkt 6.2 - ust. 3 i 4. 

5. Zgodnie z odpowiedzią do zapytania umieszczoną na stronie Zamawiającego 
www.rewal.pl/bip modyfikacji uległy wszystkie terminy zależne od terminu składania ofert – 
więc także termin wykonania zadania, który jest obecnie ustalony na 28.03.2007 r. 

6. Do 10 kilometrów. 



7. Do 10 kilometrów. 
8. 12 cm. 

 
Ad III.  
Jak w pkt II 5. 
 
Ad. IV  
Należy przyjąć ilości ze Specyfikacji technicznej 
 
 
Podane informacje stają się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu. 
 
           Za Zamawiającego 
            Sekretarz Komisji 
 
           Tomasz Bartkowski 


