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IE/341/04/2/08                                                                       Rewal, 2008-04-14 
 
         WYKONAWCY 
 
DDDoootttyyyccczzzyyy:::   ppprrrzzzeeetttaaarrrggguuu   nnniii eeeooogggrrraaannniii ccczzzooonnneeegggooo   Przebudowę rurociągu tłocznego dn 400 w Trzęsaczu 
Przebudowa dwóch przepompowni ścieków sanitarnych w Rewalu i Trzęsaczu. 
 
 
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy do treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w prowadzonym postępowaniu  o zamówienie publiczne, Zamawiający działając na podstawie art. 
38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. 223, 
poz. 1655),  udziela następujących wyjaśnień : 

 
Pytanie: 
„Prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 
 
1. Prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga sporządzenia harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót na etapie przygotowania oferty przetargowej czy dopiero przed podpisaniem 
umowy? Nasze pytanie wynika z faktu, iŜ w punkcie 10.11 SIWZ harmonogram nie jest 
wymieniony wśród dokumentów, które naleŜy dołączyć do oferty natomiast w formularzu oferty 
przetargowej w punkcie 7 harmonogram wymieniony jest jako załącznik do niniejszej oferty. 
Prosimy o jednoznaczną odpowiedź. 

 
2. W załączniku nr 4 do oferty – Wykaz wykonanych robót - w przypadku, gdy Oferent wykazuje w 

ofercie zadanie, którego wartość jest określona w EURO, po jakim kursie naleŜy przeliczyć wartość 
tych robót na PLN? Czy naleŜy przeliczenia dokonać w oparciu o średni kurs złotego w stosunku 
do EURO czy w inny określony przez Zamawiającego sposób? 

 
3.  Dotyczy Pkt 10.11. 5 Wykaz wykonanych robót budowlanych oraz odpowiedzi z dnia  
 14.04.2008 r. odpowiedz na pytanie nr 1.  

W związku z wymogiem dołączenia do oferty referencji wskazujących wykonanie m.in. jednego 
zadania w zakresie wykonanej kanalizacji tłocznej o średnicy minimum fi 280 i długości min. 900 
m, prosimy o sprecyzowanie jaką średnicę rury (tj.: wewnętrzną czy zewnętrzną) ma na myśli 
Zamawiający? W związku z tym, iŜ nie występują rury o średnicy wewnętrznej fi 280 rozumiemy, 
iŜ chodzi tu o kanalizację tłoczną, która została zrealizowana z rur o średnicy wewnętrznej fi 250. 
Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tego faktu.” 

 

Zamawiający odpowiada. 
Ad. 1  
Harmonogram rzeczowo-finansowy robót naleŜy dołączyć do oferty przetargowej. 
Ad. 2 

Kurs Euro naleŜy przeliczyć po średnim kursie NBP na dzień zakończenia robót. 

Ad. 3 

Chodzi o średnicę wewnętrzną minimum 280. Rura o średnicy 250 nie spełni postawionego 
warunku. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia stają się obowiązujące w przedmiotowym postępowaniu. 

Za Zamawiającego  
Sekretarz Komisji Przetargowej 

 
Tomasz Bartkowski 


