Urząd Gminy w Rewalu
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Pismo: IE/341/30/02/08

Rewal dnia: 2009-01-07

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. „Zwracam sie z prośbą o informacje na temat Państwa programu usuwania azbestu? Gdzie na
stronie urzędu moŜna sie z nim zapoznać? Jesli nie jest on udostepniony, to czy mozna prosic o
przesłanie go e-mail'em?
Ponadto czy określenie w par.4 umowy, Ŝe "całkowita kwota wartości niniejszej umowy nie mozę
przekroczyć kwoty 100 tys. PLN brutto" oznacza, Ŝe złozona oferta musi być do tej kwoty, czy teŜ Ŝe
rozliczenie nalezności wynikającej z umowy następuje do 100 tys. i po wycerpaniu tej kwoty np. w
maju umowa nie będzie dalej realizowana?”
2. „Zwracam się z prośbą do pana o spotkanie osobiste celem omówienia zamówienia na
wykonanie demontaŜu azbestu z terenu gm REWAL. Czy istnieje moŜliwość dokonania
przeze mnie wizji lokalnej.
Jeśli to mozliwe to prosze o ustalenie terminu spotkania z panem.”
3. „Zgodnie z przedmiotem zamówienia w zakres prac wchodzi:
- demontaŜ, przygotowanie do transportu, transport i utylizacja pokrycia dachowego z budynków
mieszkalnych
- demontaŜ, przygotowanie do transportu, transport i utylizacja pokrycia dachowego z budynków
gospodarczych
Zamawiający w formularzu ofertowym do SIWZ wymaga podanie ceny za demontaŜ, spakowanie,
transport i utylizację 1m2 pokryć dachowych. Nie uwzględnia natomiast podziału demontaŜu na
budynki mieszkalne i budynki gospodarcze co jest obarczone róŜnymi stawkami VAT oraz nie
uwzględnia odbioru wyrobów azbestowych składowanych na terenie Wnioskodawców.
Jednocześnie Zamawiający zastosował dwie róŜne stawki VAT – w formularzu ofertowym i we
wzorze umowy.
Wobec tego proponujemy dokonanie zmian w formularzu ofertowym:.
Cena za całość przedmiotu zamówienia (A+B+C)
Cena brutto……..zł
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Słownie……….zł
W tym wartość podatku VAT. ………………..zł
Cena netto…………zł
Słownie…………zł
W tym:
A. Cena za 1m2 demontaŜu azbestu z dachu budynków mieszkalnych
Cena brutto……..zł
Słownie……….zł
W tym podatek VAT 7%tj. ………………..zł
Cena netto…………zł
Słownie…………zł
B. Cena za 1m2 demontaŜu eternitu z dachu budynków niemieszkalnych
Cena brutto……..zł
Słownie……….zł
W tym podatek VAT 22%tj. ………………..zł
Cena netto…………zł
Słownie…………zł
C. Cena za 1kg unieszkodliwienia wyrobów azbestowych(z transportem)
Cena brutto……..zł
Słownie……….zł
W tym podatek VAT 7%tj. ………………..zł
Cena netto…………zł
Słownie…………zł
Przyjęcie do formularza ofertowego w/w propozycji, pozwoli na prawidłową ocenę ofert
przetargowych oraz umoŜliwi Zamawiającemu podpisywanie umów dotacyjnych z
Wnioskodawcami Przy ewentualnym dokonywaniu zmian SIWZ proszę o uwzględnienie wzoru
umowy.”
4. „ Czy oświadczenie będące załącznikiem nr 3 wyczerpuje wymóg oświadczenia z art. 22 i 24,
czy teŜ oczekują Państwo osobnych oświadczeń”
5.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający jest świadomy tego, iŜ rozliczenie utylizacji odpadów dokonywane jest w oparciu o
jednostki masy a nie powierzchni? W związku z tym, bez określenia choćby średniego przelicznika
Zamawiający moŜe otrzymać oferty nieporównywalne, gdyŜ kaŜdy z uczestników postępowania moŜe
przyjąć inne. Co więcej, wskazanie (zał. nr 2 do SIWZ §3) tylko ewentualnych róŜnic w faktycznych
ilościach m2, a zaniechanie wskazania róŜnic w Mg naraŜa oferentów na ewentualność poniesienia strat z
tytułu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia duŜych rozbieŜności.
Pytanie 2:
W załączniku nr 1 do SIWZ w pkt. 2 Zamawiający oczekuje podania ceny brutto z uwzględnieniem stawki
podatku VAT w wysokości 22%, zaś w załączniku nr 2 do SIWZ w §6 ust. 1 wskazano stawkę w wysokości
7%. Wobec tego jaką stawkę Zamawiający uznaje za obowiązującą?
Pytanie 3:
Czy Zamawiający moŜe udostępnić ”Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Rewal” z lipca 2007 r., o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ w §1 ust. 2 lit b) (np. w formie
dokumentu do pobrania na swojej stronie www)? Czy Zamawiający dopuszcza realizację całości
zamówienia na podstawie spisu, o którym mowa w dalszej części ust. 2 lit. b) w jednym ciągu, tj. np. w
przeciągu 1-go miesiąca?
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Pytanie 4:
Czy, w przypadku jeśli faktycznie ustalona ilość m2 płyt będzie większa w stopniu powodującym, iŜ koszt
usługi przekraczał będzie kwotę 100.000 PLN brutto, Zamawiający nie będzie wymagał kontynuowania
realizacji zamówienia, czy teŜ zapewni finansowanie na dalsze prace w tym zamówieniu? Prosimy o
korelację tego pytania z pytaniem pierwszym.

•

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest następujące:

Ad. 1
Zamawiający upublicznia wskazany Program na stronie BIP Gminy.
Wykonawca w swojej ofercie określi cenę demontaŜu, wywozu i utylizacji jednego m2 azbestu lub
wyrobów zawierających azbest.
PoniewaŜ budŜet Gminy Rewal, w roku 2009, zabezpiecza kwotę 100.000,00 zł na wykonanie
przedmiotowego zadania, po wyczerpaniu tej kwoty umowa wyczerpuje swój zakres.
Ad. 2
Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkanie Wykonawców w sprawie przedmiotowego
zamówienia.
KaŜdy Wykonawca, kalkulując cenę oferty, powinien w niej zawrzeć wszystkie elementy
cenotwórcze mające wpływ na jej wysokość – takŜe dokonując oględzin miejsca wykonania
zadania, jeśli zdaniem Wykonawcy jest to konieczne.
Ad. 3
1. W zakres zadania wschodzą wszystkie czynności właściwe dla usuwania i utylizacji azbestu
(wyrobów zawierających azbest) -począwszy do jego demontaŜu, a skończywszy na jego
zutylizowaniu na przystosowanym składowisku.
2. Zamawiający modyfikuje sposób wyliczenia ceny ofertowej, wskazanej w Załączniku nr 1 do
SIWZ (Oferta przetargowa), w sposób wskazany w załączniku nr 1 do niniejszego pisma, który
staje się obowiązującym Załącznikiem nr 1 w przedmiotowym postępowaniu.
Analogicznej modyfikacji, w zakresie wskazania ceny umowy - § 4 pkt 1, ulega projekt umowy.
Ad. 4
ZłoŜenie oświadczenia na Załączniku nr 3 wypełnia postawiony warunek.
Ad. 5
1. Rozliczenie z Zamawiającym ilości (m2) zutylizowanych odpadów odbędzie się na
podstawie udostępnionego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z
terenu Gminy Rewal.
2. Patrz Ad. 3 pkt 2
3. Patrz Ad. 1.
4. Patrz Ad. 1
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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