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Urząd Gminy Gnojnik 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

 

Pismo: RIiD.271.18.2011/1  Gnojnik dnia: 2011-12-05 

 

 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-12-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba  

o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg 

nieograniczony, na: 

Eksploatacja oczyszczalni ścieków w Gnojniku 

Treść wspomnianej prośby jest następująca : 

Pytanie:  

1. W paragrafie 3 umowy figuruje kwota brutto a powinna być chyba kwota  

netto. 

2. Zgodnie z paragrafem 3.4 umowy wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.  

Co w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT ? 

3. W specyfikacji brak jest aktualnego pozwolenia wodnoprawnego - prosimy  

 o zamieszczenie. 

4. W specyfikacji brak  jest aktualnych badań osadów lub karty charakterystyki osadów. 

Prosimy o zamieszczenie. 

5. Gdzie ma być gromadzony odwodniony na prasie osad przed wywozem  

do utylizacji ? 

  

Odpowiedź: 

1. Zamawiający poprawia we wzorze umowy zapis w § 3 z „brutto” na „netto”. 

2. W sytuacji zmiany podatku VAT konsekwencje obciążają wykonawcę. 

3. Zamawiający załącza do specyfikacji istotnych warunków zamówienia aktualne 

pozwolenie wodno-prawne. 

4. Zamawiający nie posiada aktualnych badań osadów ani karty charakterystyki osadów. 
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5. Odwodniony na prasie osad przed wywozem należy przechowywać w pojemniku PA 

znajdującym się na wyposażeniu oczyszczalni ścieków o pojemności 1100 litrów. 

 

Nastąpiła zmiana: 

1. § 3 ust. 1 umowy z „brutto” na „netto”. 

2. dołączono ust. 8 do § 3 wzoru umowy o treści „W sytuacji zmiany podatku VAT 

konsekwencje obciążają wykonawcę.” 

 

 

Zamawiający załącza do wyjaśnień zmodyfikowany wzór umowy zgodnie z udzielonymi 

wyjaśnieniami.  

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko 

Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

 

Wójt Gminy Gnojnik 

/-/ Sławomir Paterek 


