MIEJSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o
34-130 Kalwaria Zebrzydowska; ul. Podlesie 30

Odpowiedzi na pytania
Kalwaria Zebrzydowska, dnia 26 października 2021 r.

zainteresowani wykonawcy
dotyczy: postępowania nr ZP/008/2021 na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa sieci
wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”.
Zamawiający – Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Podlesie 30,
34- 130 Kalwaria Zebrzydowska – działając na podstawie pkt VI SWZ tj. „Zmiany w treści SWZ udzielanie
wyjaśnień przez Zamawiającego”, przekazuje otrzymane od wykonawców pytania oraz udzielone na
nie odpowiedzi.
Pytanie
W zawiązku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd
Górny (przysiółek Żarek)” zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie Zamawiającego
przedmiarów zawierających podstawy wyceny (tzw. KNR-y).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach
podanych w specyfikacji warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień
w MZWiK Sp. z o.o. w Kalwarii Zebrzydowskiej, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). Zamówienie („zamówienie
sektorowe podprogowe”) udzielane jest w celu wykonywania działalności w sektorze wodnokanalizacyjnym określonej w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy. W związku z tym na podstawie art. 2 ust. 1 pkt
2 u.p.z.p. do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów tej ustawy.
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie www.mzwik-kalwaria.pl w zakładce „Zamówienia
publiczne” przedmiar robót zawierający podstawy wyceny (tzw. KNR i KNNR), z których korzystał
podczas formułowania wartości szacunkowej zamówienia. Zmiana załącznika nr 2 do OPZ polega
jedynie na zamieszczeniu dodatkowej kolumny: „Podstawa ceny jednostkowej” i nie ma wpływu na
zmianę pozycji, a tym samym nie ma wpływu na zmianę opisu przedmiotu. Przedmiary nadal należy
traktować jako dokumentację pomocniczą, tym samym zmiana ta ma charakter nieistotny
w odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia i nie powoduje wystąpienia konieczności zmiany
terminów postępowania.

Operacja pn:
„Budowa sieci wodociągowej w m. Barwałd Górny (przysiółek Żarek)”
współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

