
BUS/341/30/02/06      Rewal, 2006-10-19 
 
      
        WYKONAWCY 
 
 
Dotyczy: zadanych pytań do przetargu (nr BUS/341/30/06) na Dostawę urządzeń do przebudowy z 

rozbudową stacji uzdatniania wody w Pogorzelicy przy ul. Teligi (Polfa) wraz z rozruchem 

technologicznym i przeszkoleniem załogi w obsłudze dostarczonych urządzeń oraz montażem zbiorników 

retencyjnych na przygotowanych przez zamawiającego fundamentach. 
 
 
Do Zamawiającego na ww zadanie wpłynęły poniższe pytania: 
I 

1. „Proszę o podanie stawki VAT jaką należy przewidzieć w wycenie? 
2. Czy istnieje możliwość wykonania rurociągów technologicznych ze stali nierdzewnej? 
3. Czy istnieje możliwość zastosowania przepustnic z napędem pneumatycznym? 
4. Proszę o wyjaśnienie wysokości napływu ze zbiornika otwartego na zestaw hydroforowy, które 

zgodnie z projektem na stronie nr 18 wynosi ok. 40m? 
5. Proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić rozdzielnie technologiczną, gdyż 

zestawieniu urządzeń nie występuje? 
6. Proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić rozdzielnie energetyczna, gdyż zestawieniu 

urządzeń nie występuje? 
7. Proszę o informację czy wycenie należy przewidzieć kable sterownicze do urządzeń 

technologicznych? 
8. Proszę o informację czy wycenie należy przewidzieć kable sterownicze i zasilające do pomp 

głębinowych, jeśli tak proszę o podanie odległości pomiędzy studniami głębinowymi, a budynkiem 

stacji? 
9. Proszę o przesłanie części rysunkowej projektu. 
10. Proszę o wyjaśnienie, czy filtr powinien posiadać wysokość 2,7m czy 3,3m?” 

II  
1. W Projekcie Budowlanym zostały zaprojektowane filtry ze złożem katalitycznym, sterowane 

automatycznie, zaś w Szczegółowej Wycenie Przedmiotu Zamówienia podano filtr typu MGM H 

=2,7.  
Pyt. 1. Czy należy wycenić w ofercie dostawę filtrów zgodnie z Projektem  
Budowlanym wraz ze złożami i automatyką sterującą?   
Pyt. 2. Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zamówienia jako mało realnego do 

zrealizowania. Najkrótszy możliwy termin wykonania zbiorników ze stali kwasoodpornej 

„METALMONT -EKOMAX” (będących jednym z punktów zamówienia) podany przez producenta 
to 42 dni.  

             Pyt. 3. Ponieważ zakres zamówienia obejmuje dostawę urządzeń wraz z ich rozruchem   
            technologicznym i przeszkoleniem załogi, prosimy o podanie czy Zamawiający  

przedłuży termin w przypadku, gdy dostarczone przez Wykonawcę urządzenia nie zostaną 

zamontowane (przez Zamawiającego) w terminie umożliwiającym Wykonawcy ich terminowe 

uruchomienie. 
 
III  

1. Przedmiot zamówienia w pkt. 3 SIWZ opisano jako „dostawa i montaż urządzeń”. Montaż 

oznaczałby połączenie wszystkich urządzeń w instalację z uzupełnieniem w potrzebną armaturę. 

Prosimy o uściślenie zakresu robót. 
2. Czy filtr ma być dostarczony wraz ze złożem i armaturą tak jak np. aerator poz. 7 pkt. 3 SIWZ? 
3. Termin wykonania zamówienia określony został na 30 dni od daty udzielenia zamówienia – jest to 

termin mało realny. Czy ma on obejmować także montaż i rozruch? 
4. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o załączniki np. oferta przetargowa, wzór umowy itp. 



5. Czy dołączenie do oferty certyfikatów, atestów lub innych dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań technicznych oraz dopuszczających urządzenia do użytku – konieczne jest 
tylko w przypadku składania ofert równoważnych, tzn. dla urządzeń równoważnych? 

6. Prosimy o podanie prawidłowej stawki podatku VAT. Jeżeli zadanie polegać ma tylko na dostawie 
urządzeń to obowiązującą stawką podatku jest 22%. Natomiast jeżeli w zakresie zadania jest także 

montaż urządzeń to prosimy określić procentowy udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu 

mieszkaniowemu dla w/w inwestycji w celu prawidłowego ustalenia podatku VAT.  
 
Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów w przypadku gdy roboty dotyczą infrastruktury związanej 

zarówno z budownictwem mieszkaniowym jak i z obiektami przemysłowymi niezbędne jest wyodrębnienie 

części związanej z budownictwem mieszkaniowym oraz części związanej z budownictwem przemysłowym. 

Wówczas dla części związanej z budownictwem mieszkaniowym przyjmuje się 7% stawkę VAT, a dla 

części związanej z budownictwem przemysłowym – 22 %. 
 
IV 
 
1.   Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu 

dla ww. inwestycji w celu prawidłowego ustalenia podatku VAT.  
2.   Z uwagi na zwiększoną w ostatnich tygodniach liczbę prowadzonych inwestycji, wiodące firmy 

produkcyjne wydłużają czas realizacji zbiorników ciśnieniowych. Realny czas dostawy zbiorników to 

4-5 tygodni. Czy w związku z powyższym Zamawiający byłby skłonny przedłużyć termin realizacji 

zadania?  
3.   Zgodnie z siwz Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń równoważnych. Jak należy wypełnić 

załącznik „Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia” – czy można zamiast wpisanych typów 

urządzeń wpisać typu urządzeń proponowanych?  
4.    Prosimy o podanie ilości i średnic rurociągów technologicznych i przewodów elektrycznych 

potrzebnych do montażu dostarczonych urządzeń. Czy należy wycenić również szafę sterującą? Jeżeli 

tak, to prosimy o przysłanie schematu lub zestawienia materiałów dla szafy. Czy zamówienie obejmuje 

również rurociągi podziemne łączące urządzenia w pomieszczeniu stacji ze zbiornikiem retencyjnym? 
Prosimy o ewentualną modyfikację załącznika „Szczegółowa wycena przedmiotu zamówienia”   

5. Prosimy o przysłanie rzutu pomieszczenia w którym należy zamontować urządzenia. 
 
 
V 
1. Podana pompa głębinowa w specyfikacji poz. 10 typ GC 7.03, według danych z projektu pracuje   
    na skraju charakterystyki i nie pokrywają się z charakterystykami pracy pomp podanych przez  
    producenta Hydro-Vaccum Grudziądz , które wiec dane są prawidłowe i które przyjąć ? 
2. W poz. 1 podany jest filtr MGM H=2,7m szt. 4 , pytanie jest następująca, czy w skład dostawy  
    wchodzi zbiornik filtracyjny wypełniony odpowiednim złożem ( jakie złoże, ile złoża ?), czy  
   dostawa obejmuje sam zbiornik MGM o wysokości H = 2,7 m szt.4 - bez złoża filtracyjnego ? 
 
VI . 
1. Podany w specyfikacji poz. 7, aerator fi1400 występuje jako pozycja, sztuka. Osprzęt i orurowanie 

takiego areatora jest indywidualną sprawą montażu na instalacji. Nie występuje pozycja u producentów tego 

typu urządzeń "aerator z osprzętem i orurowaniem", pytanie wiec moje jest następujące : Co wchodzi w 

skład osprzętu i orurowania aeratora który jest w specyfikacji ?” 
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. 
Nr 164 z 2006 r., poz. 1163), Zamawiający odpowiada: 
 
I 
Ad.1 Należy przyjąć stawkę 22% VAT na całe zadanie. 
Ad.2 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad.3 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 



Ad.4 Wielkość 40 określa orientacją długość rurociągu napływowego na zestaw. 
Ad.5 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad.6 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad.7 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad.8 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad.9 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad.10 Podstawowym wymiarem charakteryzującym filtr jest jego średnica i ta wynosi 1800 mm. 

Wysokości produkowanych filtrów różnią się nieznacznie i nie ma to istotnego znaczenia. Zgodnie z 

wykazem w części rysunkowej  - rys. nr 3 należy przyjąć filtr o wysokości H= 3140 mm. 
 
II  
Ad.1 Zgodnie z SIWZ należy wycenić dostawę filtra o średnicy 1800 mm i wys. H=3140 mm sztuk 4. 
Ad.2 Termin przedłużono do 60 dni.  
Ad.3 Zamawiający przedłuży termin jeśli niedotrzymanie terminu spowodowane będzie 

działaniem lub zaniechaniem Zamawiającego, lub działaniem siły wyższej. 
III  
Ad.1 Przedmiot zamówienia określono jako „dostawa”. Montaż dotyczy jedynie zbiorników 

retencyjnych. 
Ad. 2 Tak. (patrz II. Ad. 1) 
Ad. 3 Przedłużono termin wykonania zadania. Przedmiot zamówienia został określony w pkt 3 

SIWZ. 
Ad. 4 Uzupełnienie nie jest potrzebne, gdyż wskazane załączniki są zamieszczone na stronie 

internetowej Zamawiającego (http://bip.rewal.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/4.dhtml) - ostatnia 
pozycja załączników do SIWZ. 
Ad. 5  Dla każdych urządzeń. 
Ad. 6 Stawka 22% VAT (patrz  I. Ad. 1). 
 
IV  
Ad. 1 Stawka VAT 22% 
Ad. 2 Termin został wydłużony do 60 dni. 
Ad. 3 Tak. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 
Ad. 4 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
Ad. 5 Brak odpowiedzi – przedmiot zamówienia nie zawiera określonych w pytaniu robót/dostaw. 
 
V 
Ad. 1 Należy przyjąć pompę jak w specyfikacji 
Ad. 2 Zgodnie z SIWZ należy wycenić dostawę filtra o średnicy 1800 mm i wys. H=3140 mm sztuk     
          4.(Patrz II Ad. 1) 
 
VI  
Ad. 1 Przedmiotem dostawy jest wyłącznie sam aerator fi 1400. 
 
 
Przedstawione odpowiedzi stają się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu. 
 
           Za Zamawiającego 
            Sekretarz Komisji 
 
 
           Tomasz Bartkowski 
 
   
 



 
 
 
 
 
 


