Urząd Gminy w Rewalu
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal

Rewal, 31.05.2007 r.

BUS/341/04/14/07

Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i Modernizację Oczyszczalni Ścieków w
Pobierowie, gmina Rewal”.
Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. nr 164/2006 poz.1163 z późniejszymi zmianami) przesyłam wyjaśnienia
do pytań złożonych przez uczestników postępowania
Zamawiający zwraca uwagę, że poniższe pytania były już omawiane jednak udziela
odpowiedzi.
Pytania z dnia 30.05.2007 r.
1. Pozycja 12 kosztorysu branży technologicznej - rozruch technologiczny ( Dt,.
Budynku krat)
Pytanie: czy można te pozycje wyzerować a rozruch technologiczny w budynku w
rozruchu całej oczyszczalni.
Odpowiedź:
Można
2. Czy rozruch technologiczny i biologiczny ująć w odrębnej pozycji kosztorysu robót
dodatkowych ( w przedmiarze brak pozycji na rozruch technologiczny i biologiczny
całej oczyszczalni)
Odpowiedź:
TAK
3. Proponujemy zrobić kosztorysy branżami robót w układzie:
Cz. 1 Roboty zgodne z przedmiarem robót
Cz. 2 Roboty uzupełniające wynikające ze specyfikacji, dokumentacji i wyjaśnień
Zamawiającego
W układzie obiektów, z numeracją obiektów zgodną z numeracją przedmiarów
podstawowych
Odpowiedź:
TAK, zamawiający odpowiadał już na powyższe pytanie pismem z dnia 23.05.2007 r. Dla
przypomnienia Zamawiający jeszcze raz powtarza przykładowy zbiorczy formularz cenowy:

Przykładowe CZĘŚCIOWE

wyszczególnienie obiektów, robót branżowych PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA oraz pozycji nie ujętych w przedmiarach

ORAZ CENY WG.

KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH
L.p.

Koszt
Obiekt – Rodzaj robót

1

2

3

I.

Budowa np. reaktora 6.1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Roboty technologiczne
Roboty budowlane
Roboty elektryczne i AKPiA
Aparatura kontrolno - pomiarowa
….
Pozycje nie ujęte w przedmiarach dołączonych do SIWZ (branżami)
RAZEM

II.

Budowa np. reaktora 6.2.

1.
2.
3.
4.
5.

Roboty technologiczne
Roboty budowlane
Roboty elektryczne i AKPiA
…..
Pozycje nie ujęte w przedmiarach dołączonych do SIWZ (branżami)
RAZEM
OGÓŁEM I – II…

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

