
 
 

Szczecin, 25.04.2007 r. 
 
 
Urząd Gminy w Rewalu 
Ul. Mickiewicza 19 
72-344 Rewal   
 
       Do: 

Uczestnicy postępowania o udzielenie  
BUS/341/04/02/07     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 
 
Pytania z dnia 23.04.2007 r. 
 

1. Prosimy o potwierdzenie, ze firma nasza spełni warunek punktu 5.2.4 SIWZ jeśli 

załączy do oferty sprawozdania finansowe za 2005, 2004 i 2003 rok. 
Informujemy, że jesteśmy spółką giełdową i podlegamy procedurom tych spółek. 
Sprawozdanie finansowe za 2006 rok będziemy mogli udostępnić do publicznej 

wiadomości po zatwierdzeniu bilansu na Walnym Zgromadzeniu Wspólników  
tj. około 20 czerwca 2007r. 
 

Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, sprawozdanie 

finansowe winno być przedstawione „…za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata 

obrotowe…”. W związku z tym, iż sprawozdanie finansowe za 2006 r. Wykonawcy 

sporządzają do 30 czerwca br. Zamawiający dopuszcza przedłożenie w/w dokumentu za lata 

2003, 2004 i 2005.  
 
OBIEKTY NOWE  

1. Osadniki końcowe Nr 8.1 ; 8.2 i 8.3 
W przekazanych materiałach przetargowych w projekcie budowlanym oraz w 
przedmiarach robót podano wykonanie studni osadowej jako zapuszczanej, żelbetowej 

prefabrykowanej  
o średnicy zewnętrznej 3,90m, natomiast w projekcie wykonawczym oraz w 

specyfikacji technicznej ST-02 – roboty konstrukcyjno-budowlane podano iż 
żelbetowa studnia osadowa o średnicy zew. 4,20 m zostanie wykonana w ściance 

szczelnej z grodzic stalowych. 
Prosimy o podanie: 



� technologii wykonania studni osadowych dla w/w osadników 
�  oraz które dokumenty przetargowe w w/w sytuacjach są ważniejsze. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza obie technologie do wykonania studni osadowych. Wybór należy do 

Oferenta i powinien być ujęty w zaproponowanym kosztorysie. 
 
 

2. Prosimy o podanie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie innej technologii 

zabezpieczeń betonów nowych oraz renowacji starych niż materiały firmy DRIZORO, 

czy mogą to być materiały i technologia firmy np. Sika lub innej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez Zamawiającego. 
 
 

Za Zamawiającego 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
 
Tomasz Bartkowski 


