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Dotyczy przetargu: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach” 

 

  

 

 W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi zadania  „Rozbudowa stacji 

uzdatniania wody w Starych Siołkowicach” realizowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego 

Rozwoju Regionalnego – Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie, poniżej 

przedstawiam treść zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami: 

 

Pyt. 1 

Prosimy o podanie procentowego udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu 

mieszkaniowemu dla w/w inwestycji w celu prawidłowego ustalenia podatku VAT, lub 

podanie zużycia produkowanej wody przez poszczególne grupy odbiorców tzn.: budownictwo 

mieszkaniowe i przemysł. 

Zgodnie z interpretacją Ministra 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%. 

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w związku z tym, ze zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2a) 

ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług stawkę VAT w wysokości 7% 

stosuje się w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót 

konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą 

do dnia 31 grudnia 2007r. dla robót, które będą  realizowane w 2008r. wykonawcy 

zastosować mają stawkę VAT w wysokości 22%. 

 

Odpowiedź 
Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. A) i b) ustawy z dnia 11 marca 2004roku o podatku od 

towaru i usług, obecnie obowiązująca w Polsce stawka w odniesieniu o: 

- robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z 

budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą temu budownictwu, 



- obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych  

wynosi 7%  
Na infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu mogą składać się między 

innymi urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci 

kanalizacyjne i wodociągowe (…) takie które są związane z obiektami budownictwa 

mieszkaniowego. 

 

Przepis odnośnie zastosowania preferencyjnej stawki w świetle w/w zapisów ustawy wygasa 

z dniem 31 grudnia 2007. Zakończenie realizacji zadania przewidziane jest  w 2008r. Zgodnie 

z zapisami SIWZ Zamawiający nie przewiduje etapowania robót ani też płatności 

przejściowych w 2007r.  

Wobec powyższego należy zastsować stawkę VAT 22% dla całości zadania.   

 

Pyt. nr 2 
W przedmiarach oraz Opisie Technicznym Zamawiający określił urządzenia podając typ, 

który w sposób jednoznaczny wskazuje na ich producentów. Takie postępowanie jest 

niezgodne z art. 29 ust. 2 i 3, chyba że celem Zamawiającego było poprzez podanie typu 

urządzenia wskazanie na jego wielkość i parametry jakim ma odpowiadać. 

Czy zamawiający dopuszcza zatem zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, 

wszystkie żądane parametry urządzeń innych producentów aniżeli określonych w 

przedmiarach i opisach? 

 

Odpowiedź  
Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie może 

opisywać przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz nie może 

opisywać przez wskazanie znaków towarowych patentów lub pochodzenia. 

Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem 

technicznym, spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów 

aniżeli określone w przedmiarach i opisach.    

 

Pyt. nr 3 
W dokumencie „OPIS-SIOŁKOIWCE – technologia” zaznaczono, że zgodnie z ustaleniami z 

Inwestorem nie przewiduje się wymiany sprężarek. Tymczasem w kosztorysie technologicznym 

( poz. 3.1)_ uwzględniono ich montaż. Prosimy o ustosunkowanie się. 

 

Odpowiedź: 
Informujemy iż należy przyjąć do wyceny wymianę i montaż zgodnie z poz. 3.1 przedmiaru 

robót. 

 

Pyt. nr 4 
Z dokumentu „OPIS-SIOŁKOWICE – technologia” wynika, że przyjęto płukanie filtra 

powietrzem za pomocą dmuchawy rotacyjnej typ RB-40/V produkcji „Comprot”. W 

kosztorysie brak pozycji dotyczącej montażu. Prosimy o ustosunkowanie się. 

 

 

Odpowiedź: 
W załączeniu przesyłamy uzupełnienie do załączonych przedmiarów o zestawienie 

materiałów – urządzeń. 

 

 



 

LP NAZWA ILOŚĆ WARTOŚĆ  

1 Pompa płucząca Etablock G 150-250/1854 Q=360dm3/h, N=18,5 kW  1 szt  

2 Dmuchawa RB-LP-40, N=18,5 kW 1 szt  

3 Zestaw dozujący DME 19-10A-PP z uzbrojeniem 1 kpl  

4 Zestaw dozujący DME 8-10A-PP z uzbrojeniem 1 kpl  

5 Wodomierz WPD 150 1 kpl  

                                                                                                      Razem:    Pln  

 

 

 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie analogicznych pod względem technicznym, 

spełniających wszystkie żądane parametry, urządzeń innych producentów aniżeli określone w 

przedmiarach i opisach.    

 

 

Pyt. nr 5 
Uzupełnienie przedmiarów w zestawienie materiałów, robocizny i sprzętu lub przesłanie 

przedmiarów w wersji pełnej. 

 

Odpowiedź: 
W załączeniu przedstawiamy uzupełnienie przedmiarów o zestawienie robocizny sprzętu i 

materiałów. 

 

Pyt. nr 6 
W jakiej formie należy załączyć kosztorysy do oferty – pełnej czy ofertowej? 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza aby kosztorys ofertowy przedstawiony został formie uproszczonej. 

 

 

 

        Z poważaniem 

                 Dionizy Duszyński 

 


