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Do wszystkich zainteresowanych 
 
 
 
Dotyczy: Przetarg na najem nieruchomości wraz z wyposażeniem stomatologicznym na terenie Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku. 
Postępowanie nr 2 

 
 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 

Gdańsku udziela następujących odpowiedzi na pytania i wnioski wykonawców: 
 
 

1. Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprawdzenie poprawności załączonych do materiałów przetargowych 
kalkulacji opłat za zużycie ciepłej i zimnej wody plus ścieki (załącznik nr 1 do umowy). Z tabeli wynika, że 
Zamawiający zamierza obciążyć Najemcę za zużycie 44 m

3
 zimnej wody ze ściekami oraz 22 m

3
 ciepłej wody ze 

ściekami, tj. łącznie za zużycie 66 m3 wody miesięcznie. 
Powyższe ilości są niewspółmierne do wykonywanych w gabinecie stomatologicznym czynności i liczby 
przyjmowanych pacjentów, z uwzględnieniem korzystania z wc. Uprzejmie proszę o sprawdzenie, czy 
Zamawiający nie przyjął do kalkulacji omyłkowo ilości zużycia rocznej zamiast miesięcznej. 
Jednocześnie zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości korekty kalkulacji zużycia do wartości 
realistycznych (podobnych do zużycia w gabinetach stomatologicznych, które wynoszą  2 - 3 m

3
/m-c). 

 
Odp. Zamawiający modyfikuje treść projektu umowy wraz z załącznikiem nr 1: 
─ § 5 ust. 1 pkt. 4) otrzymuje następujące brzmienie: „Ryczałtową opłatę za zimną wodę użytkową (ZWU) i 

ścieki według stawki netto 9,84 zł/m
3
 – tj. wartość 43,30 zł netto”.  

─ § 5 ust. 1 pkt. 5) otrzymuje następujące brzmienie: „Ryczałtową opłatę za ciepłą wodę użytkową (CWU) i 
ścieki według stawki netto 24,72 zł/m

3
 – tj. wartość 54,38 zł netto”. 

─ Tabela w załączniku nr 1 do umowy wiersz drugi i trzeci, zmiany zgodnie z powyższymi. 
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