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

Rewal 2007-05-09

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Pobierowie gmina
Rewal.
Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

164/2006, Poz.1163 z późn. zm.), w dniu 09.05.2007 r. o godz. 13.00 – odbyło się zebranie
wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie.
W spotkaniu brali udział przedstawiciele: Urzędu Gminy w Rewalu, ZWiK-u w Pobierowie, biura
projektów, inżyniera kontraktu i wykonawców – zgodnie z listą obecności.
Pierwsza część spotkania odbyła się na terenie oczyszczalni ścieków w Pobierowie w celu pokazania
wykonawcom obiektu. Następnie wszyscy zebrani udali się do Urzędu Gminy w Rewalu i tam odbyła
się dyskusja. Ustalono, że wiążące pytania zostaną zadane na piśmie, na które następnie
Zamawiający udzieli odpowiedzi.
Ze względu na skomplikowany charakter inwestycji oraz konieczności uzupełnienia przedmiarów,
Wykonawcy wnioskowali o możliwość obliczania ceny metodą kalkulacji uproszczonej. W związku z
powyższym Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w punkcie 8.2:
Treść dotychczasową:
„Ceny poszczególnych obiektów i robót określone winny być metodą kalkulacji szczegółowej

oraz udokumentowane powinny być załączonymi do tego formularza kosztorysami
ofertowymi…”
zastępuje się
„Ceny poszczególnych obiektów i robót określone winny być metodą kalkulacji
uproszczonej oraz udokumentowane powinny być załączonymi do tego formularza
kosztorysami ofertowymi…”
Zamawiający podaje przykład wyceny pozycji w kosztorysie ofertowym uproszczonym
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Dopuszcza się również metodę kalkulacji szczegółowej.
Wykonawcy wnioskowali o możliwość dołączenia do oferty kosztorysów ofertowych również w
zapisie cyfrowym html?
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie pod warunkiem, że będzie możliwe odczytywanie
kosztorysów ofertowych programem kosztorysowym NORMA PRO.
Z Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

