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ODPOWIEDZI ZAMAWIAJ ĄCEGO NA PYTANIA  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/15/2020/ADM prowadzonym w celu udzielenia 
zamówienia publicznego na wykonanie zadania  

 
„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolark ę drewnianą zespoloną i skrzynkową, 

w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych, w budynkach 
zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,  

w podziale na 2 części” 
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843) przekazuję w imieniu Zamawiającego - Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej, odpowiedzi na otrzymane w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/15/2020/ADM 

pytania i wnioski do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

1. Pytanie 1- 
Zakres zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ obejmuje zarówno lokale mieszkalne, 

jak i użytkowe. Jaka wysokość VAT odpowiada poszczególnym częściom zamówienia: 8% czy 

23% (pytanie pod kątem formularzy cenowych 2a i 2b)? 

 

Odpowiedź –  

Do wymiany stolarki w lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych budynków 

zastosowanie ma 8% stawka podatku VAT, natomiast do wymiany stolarki w lokalach 

użytkowych zastosowanie ma  23% stawka podatku VAT. 

 

2. Pytanie 2- 
W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ przez Zamawiającego wskazana jest wymiana stolarki na 

okna jednoramowe i skrzynkowe. Proszę o wyjaśnienie, która z części stolarki (lokale mieszkalne, 

lokale użytkowe, części wspólne) odpowiada oknom skrzynkowym, a która oknom jednoramowym 

(ważne ze względu na różnice w cenie pomiędzy oknami skrzynkowymi a oknami jednoramowymi)? 

 

Odpowiedź –  

Stolarka jednoramowa (zespolona) objęta jest częścią 1 zamówienia, a stolarka skrzynkowa częścią 2, 

co wynika z treści Rozdziału III § 2 Specyfikacji oraz treści Formularzy ryczałtowej kalkulacji ceny 

(załączniki nr 2a i 2b do Specyfikacji).  



Przetarg nieograniczony nr ZGM/DZ/15/2020/ADM:  

ogłoszenie z dnia 21.02.2020r. - 

odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  str. 2/2 

3. Wniosek o udostęnienie danych stolarki - 

Proszę o przesłanie zestawienia z typami okien, ilościami sztuk oraz wymiarami poszczególnych 

typów 

 

Odpowiedź –  

Zamawiający nie jest w stanie sporządzić takiego zestawienia, ponieważ ilość stolarki przyjęta do 

wymiany w przetargu nieograniczonym nr ZGM/DZ/15/2020/ADM, odpowiada tylko części potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie. Na chwilę obecną nie ma wytypowanych konkretnych lokali do 

wymiany stolarki. 

 

 

 

 
W imieniu Zamawiającego 

 
 

Ireneusz Kiecak 
…………………………………………. 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

 

 


