
Strzelce, 09.04.2013r. 

 

Dotyczy przetargu  nr ZUWiK.271.1.201313  na realizację zamówienia p.n.  

„  Kanalizowanie Gminy – sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości 
Kątki wraz z przesyłem ” 

 
Zamawiający Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. Strzelce 15A, 58-124  

Marcinowice – na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej 
„ustawa pzp”) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami nie ujawniając źródła 
zapytania. 
Pyt. 5 
Czy w przypadku zmiany  prawa w kwestii obowiązującej stawki podatku VAT Zamawiający 
przewiduje zmianę wartości Umowy? 
Odp. 5 
Zgodnie z IDW „Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać 

wynagrodzenie wykonawcy łącznie z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu 
zamówienia opisanego w części III niniejszej SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
Wyliczona w następujący sposób: cena (brutto) = wartość (netto) + kwota należnego 
podatku VAT.  Dla potrzeb oceny i porównania ofert Wykonawcy winni naliczyć 23% 
podatek VAT.” 

Oznacza to, że należny podatek VAT będzie uregulowany zgodnie z przepisami 
Pyt. 6 
Jak będą liczone opłaty za zajęcie pasa drogowego?  Projekt zakłada ułożenie warstwy 
ścieralnej na całej szerokości jezdni.  Czy opłata będzie pobierana za całą szerokość czy tylko 
za pas który będzie zajmowany pod budowę kanalizacji? 
Odp. 6 
Stawka opłat za zajęcie pasa drogowego naliczona będzie w oparciu o stawki zawarte w 
Uchwale nr V/39/2011 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 31 marca 2011r. w spawie ustalenia 
stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie świdnickim, 
koszt ten będzie pokrywał Wykonawca. Opłata za zajęcie pasa drogi będzie pobierana za pas, 
który będzie zajmowany pod budowę kanalizacji. 
Pyt. 7 
Kto ponosi koszty umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym? 
Odp. 7 
Koszt umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ponosić będzie Zamawiający. 
Pyt. 8 
W terenie stwierdzono nawierzchnię z brukowca kamiennego na drodze gminnej. W której 
pozycji tabeli przedmiarowej została uwzględniona jej rozbiórka oraz jej odtworzenie? 
Odp. 8 
Kontrakt na budowę kanalizacji jest kontraktem ryczałtowym a więc należy go zrealizować w 
oparciu o projekt budowlany, projekty wykonawcze i Specyfikacje techniczne (Opis 
przedmiotu zamówienia). Przedmiar robót został udostępniony jako element pomocniczy do 
wyceny przedmiotu zamówienia. Jeżeli w przedmiarze nie widnieje jakaś robota a która 
opisana jest w dokumentach przetargowych bądź została zauważona w trakcie wizji lokalnej 
dokonanej przez Wykonawcę, należy ją wycenić w innej pozycji przedmiarowej lub dopisać 



pozycję na końcu udostępnionego przedmiaru   robót. Zamawiający proponuje dopisanie 
pozycji na końcu przedmiaru. 

Odtworzenie nawierzchni brukowej kamiennej należy wykonać na odcinkach Sk43-Sk37 oraz 
Sk22-Sk20 . Na odcinku Sk22-Sk25 należy wykonać odtworzyć istniejącą nawierzchnię 
betonową gr. 12 cm. 
 
Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej oraz betonowej ze wszystkimi warstwami 
konstrukcyjnymi oraz rozbiórkę istniejących należy wycenić w dodatkowych pozycjach na 
końcu przedmiaru. 

L.p. 
Podstawa 
wyceny 

Opis 
Jedn.  

miary 
Ilość 

Cena 
jed. 

Wartość 

159 
d.11 

wycena 
indywidualna 

Nawierzchnia z brukowca 
kamiennego (rozbiórka i 
odtworzenie) 

m² 264,60    

160 
d.11 

wycena 
indywidualna 

Nawierzchnia betonowa 
(rozbiórka i odtworzenie) 

m² 247    

 

Zamawiający w tej kwestii wprowadza zmianę do SIWZ i umieści ją na stronie internetowej. 

Pyt. 9 
Czy należy uwzględnić przestawienie przystanku autobusowego na czas prowadzonych 
robót? 
Odp. 9 
Nie należy uwzględniać przestawienie przystanku autobusowego na czas prowadzonych 
robót. Należy uwzględnić jego naprawę przy ewentualnym uszkodzeniu w trakcie robót. 
Pyt. 10 
Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych całą 
szerokością jezdni? 
Odp. 10 
Zgodnie z warunkami zarządcy dróg powiatowych decyzja nr 68/2012 z dnia 10.05.2012r.  
należy ułożyć warstwę ścieralną na całej szerokości jezdni. 
 


