
 
Urząd Gminy w Rewalu 
Ul. Mickiewicza 19    
72-344 Rewal         Rewal, 17.05.2007 r. 

    
 

Do: 
Uczestnicy postępowania o udzielenie  

BUS/341/04/09/07     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 14.05.2007 r. 

1. Z powodu wystąpienia znacznej różnicy w ilościach stali zbrojeniowej pomiędzy 

przedmiarami dołączonymi do SIWZ, a wykazami stali zbrojeniowej konstrukcji 
przesłanymi przy piśmie BUS/341/04/04/07 z dnia 02.05.2007 r ( Odp. na pytanie z 

dnia 24.04.2007 r. ), prosimy o jednoznaczne określenie ilości stali do wyceny. 
  
Odpowiedź: 
Należy wycenić zgodnie z opracowaniem Projekt Wykonawczy. Wykaz stali i zbrojenia 
konstrukcji ( Nr arch. 167.6). 
 

2. Brak jest przedmiaru na roboty ujęte w otrzymanych odpowiedziach przez 

Zamawiającego z dnia 02.05.2007 r. , a nie ujętych przedmiotem opracowania w 

branży budowlano-konstrukcyjnej. 
Prosimy o dostarczenie szczegółowych przedmiarów z podaniem podstawy wyceny na 
poszczególne roboty. 

 
Odpowiedź: 
Prosimy o uszczegółowienie pytania. O jakie roboty konkretnie chodzi? 
 
3. Dotyczy: OB. nr 8.1, 8.2, 8.3 

Brak jest wykazów stali profilowej na podesty, balustrady i drabiny w projekcie. 
Czy w/w konstrukcje są objęte przedmiotem zamówienia, jeśli tak to prosimy o 

dostarczenie w/w wykazów. 
 
Odpowiedź: 
Na osadnikach końcowych nie występują stałe pomosty, balustrady i drabiny. Pomost roboczy 

z balustradami i drabiną jest integralną częścią zgarniacza osadu i powinien być ujęty w 

cenie zgarniacza osadu. 
 

4. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej nastąpiła konieczność uszczegółowienia 

materiałów przetargowych w zakresie robót remontowych obiektów, wykonania 



inwentaryzacji obiektów przeznaczonych do rozbiórki i inwentaryzacji zieleni 
prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 05.06.2007 r. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie pismem z dnia 16.05.2007 
 
 

Za Zamawiającego 
Sekretarz Komisji Przetargowej 
 

        Tomasz Bartkowski 


