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   WYKONAWCY 

O D P O W I E D Ź 
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. 
„Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Wykonanie demontaŜu wywozu i utylizacji azbestu 
z wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rewal w 2009r.” Pytanie dotyczy: 
Zamawiający określił w zmienionym  formularzu ofertowym uwzględnienie ceny ryczałtowej  
za demontaŜ transport utylizacje dotyczącą całego zamówienia sumując poszczególne ceny 
składowe (A+B+C), jak wzór umowy na wykonanie zadania będzie konstruował obliczenie 
ceny za demontaŜ transport utylizację 1m2 pokrycia dachu z azbestu  czy będzie bezpośrednio 
odnosił się do poszczególnych podpunktów cen składowych tj. (A,B,C ) czy sumy głównej 
stanowiącą sumę tych pozycji. Prosimy o wyjaśnienie tego pytania.  
 
2. 
„…sumowanie składników ABC (róŜne miana m2 i kg ) wydaje się nielogiczne, a uzyskana 
cena brutto oferty wychodzi nierealnie wysoka - pozostawiam to bez komentarza.” 
 
• Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowych kwestiach jest 

następujące: 
 
Ad. 1  
Wybór oferty odbędzie się na podstawie ceny ofertowej (formularz Oferty przetargowej):  

• „Cena brutto oferty …………….…..zł za jeden m2 (A+B+C)”  
 
Natomiast rozliczanie ilości wykonanej usługi odbędzie się w oparciu o wskazane 
poszczególne ceny składowe w ofercie. Ceny te zostaną określone w § 4 ust. 1 umowy. 
 
 
 



Zgodnie z przelicznikiem zawartym w Programie usuwania azbestów i wyrobów azbestowych 
(dokument upubliczniony)  przyjęto, Ŝe 1 kg azbestu lub wyrobów azbestowych równa się 
13 m2 . 
 
Ad. 2  
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. 
 
 
Z uwagi na szereg wątpliwości towarzyszącym przedmiotowemu postępowaniu Zamawiający, 
działając na podstawie art. 38 ust. 6 ww Ustawy informuje, Ŝe przedłuŜa termin składania 
ofert i ustala nowy termin na 16.01.2009 r. godz. 10.00. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się 16.01.2009 r. godz. 10.10.  

 

 

Za Zamawiającego 

Sekretarz Komisji Przetargowej 

Tomasz Bartkowski 

 
 
 
 
 
 
 


