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WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytania w sprawie SIWZ
Uprzejmie informujemy, iŜ w dniu dzisiejszym do Zamawiającego wpłynęły prośby 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 2007 r. Nr
223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:
Wykonywanie usługi demontaŜu, wywozu i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Rewal w roku 2009.
Treść zapytań jest następująca :
1.
„Przy takiej zmianie formularza ofertowego naleŜałoby równieŜ zmienić zapis w umowie
rozdzielający płatności za demontaz, wywóz i utylizacje azbestu z budynków mieszkalnych (bo
VAT 7%) i za demontaz, wywóz i utylizacje azbestu z budynków gospodarczych (bo VAT 22%).
2.
Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób w nowym formularzu ofertowym naleŜy podać cenę oferty
brutto za 1 m2 (składniki A+B+C) jeŜeli składniki A i B (demontaŜ) wyraŜone są w m2, a składnik
C (transport i utylizacja) podana jest w kg ?
Bez określenia wagi 1 m2 niemoŜliwe jest określenie ceny łącznej w podany w formularzu
ofertowym sposób.
3.
Pragnę poinformować, Ŝe wypełniając zmieniony przez Państwa załącznik nr 1 do SIWZ w pkt. 2
oferenci napotkają na wielkie trudności, gdyŜ oczekujecie Państwo zsumowania ceny jednostkowej
za 1 m2 (z podpunktów A i B) z ceną jednostkową za 1 kg (z punktu C).
Poza tym rozumiemy, Ŝe nie oczekujecie juŜ Państwo ceny globalnej Ŝądając tylko ceny
jednostkowej?
4.
1.W punkcie 10.11 podpunkt 2 SIWZ jest wymagany jako załącznik do oferty - Zezwolenie
(Decyzja) na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zawierajacych
azbest, wydanyc przez własciwego Starostę - czy moŜe być to decyzja wydana przez Prezydenta
Miasta Szczecin lub Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu? W przypadku gdyby te decyzje były
niewystarczające to czy uznane by było za spełnienie warunkow SIWZ gdybyśmy dołączyli
wniosek o wydanie takowej decyzji u właściwego Starosty czyli Starosty Gryfickiego?
2. Czy konieczne jest załączanie kosztorysu ofertowego o którym jest mowa w punkcie 10.8
SIWZ?”
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Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad. 1 Taka modyfikacja zostanie dokonana - patrz odpowiedź Zamawiającego nr IE/341/30/02/08
- pkt Ad. 3 .
Ad. 2
NaleŜy dokonać zsumowania trzech cen – zgodnie z podanym wzorem w formularzu Oferty
przetargowej.
Ad. 3
Patrz Ad.2
Zamawiający nigdy nie wymagał podania ceny globalnej, a jedynie ceny jednostkowej.

Ad. 4
1. Koncesję (Decyzję) wydaje Starosta właściwy dla siedziby firmy, a nie miejsca
wykonywania usługi utylizacji.
2. Skreśla się w całości postanowienia wskazane w pkt 10.8 SIWZ – zdanie ostatnie tj.:
„MoŜna teŜ odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej
spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.”

Informujemy, Ŝe zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ww Ustawy, stanowisko Zamawiającego
zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało
zamieszczone na stronie internetowej.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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