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

Rewal, 16.05.2007 r.

BUS/341/04/08/07

Do:
Uczestnicy postępowania o udzielenie
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 10.05.2007 r.
1. Czy zgodnie z odpowiedzią – pismo BUS/341/04/04/07 z dnia 02.05.2007 – pytania 3
z dnia 25.04.2007, pytanie nr 5, Zamawiający rozumie przez dołączenie umowy oraz
zakresu i warunków gwarancji (załącznik nr 2), jako niewypełniony dokument co do
treści, a jedynie parafowany przez osobą upoważnioną?
Odpowiedź:
TAK
2. Czy Zamawiający, zgodnie z interpretacją Urzędu Zamówień Publicznych, nie
wymaga opłaty skarbowej dokonywanej przelewem od czynności ustanowienia
pełnomocnictw?
Odpowiedź:
TAK
3. Czy w formularzu oferty Załącznik nr 2 w punkcje „Warunki i terminy płatności”
można wpisać: „Faktury miesięczne. Płatne w terminie do 30 dni”?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedziach z dnia 15.05.2007 r. udzielił informacji na temat zasad
fakturowania, natomiast jako termin płatności należy napisać: „Płatne w terminie do 30
dni.”
4. Pytanie dot Par. 19 ust. 2 lit a i Par. 23 –
Wykonawca zgodnie z par. 19 ust. 2 lit a ma prawo do naliczenia Zamawiającemu kar
umownych za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego, natomiast w par. 23
nie określono w ciągu jakiego czasu odbiór ten powinien się rozpocząć i zakończyć.
W związku z tym wnioskujemy o dopisanie w par. 23 punktu 3 o treści:
„3. Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie odbiór w ciągu
siedmiu dni licząc od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu
gotowości do odbioru końcowego. Zamawiający zakończy odbiór końcowy najpóźniej

1

w siódmym dniu licząc od daty rozpoczęcia odbioru.”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 23 projektu umowy dopisując ust. 3 o treści:
„Zamawiający wyznaczy datę odbioru końcowego i rozpocznie odbiór w ciągu siedmiu dni
licząc od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru
końcowego. Protokół końcowego odbioru robót sporządzony zostanie komisyjnie w terminie
14 dni od daty rozpoczęcia odbioru”.
5. Pytanie dot. Par. 25 pkt 2 projektu umowy
W par. 25 ust. 2 jest następujący zapis:
„ Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie
Strona, która odstąpiła od umowy”
Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego, to nie ma podstaw do
przerzucania na niego kosztów zabezpieczenia robót. Koszty te powinien ponieść
Zamawiający.
W związku z tym prosimy o zmianę tego zapisu na następujący:
„ Strony wspólnie ustala sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie
Strona, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy”
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 25 ust. 2 projektu umowy, który otrzymuje nowe
brzmienie:
„ Strony wspólnie ustalą sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robót i czynności zabezpieczających poniesie Strona, z
której winy nastąpiło odstąpienie od umowy”

6. Pytanie dot. Par. 27 projektu umowy
W par 27 jest naszym zdaniem błąd. Piszecie Państwo, że nie można zmienić umowy
na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy. Naszym zdaniem nie można zmienić umowy na skutek okoliczności , które
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli nastąpiła okoliczności,
których nie można było przewidzieć to zmiana jest dopuszczalna. I naszym zdaniem
par. 27 powinien brzmieć:
„Nieważne z mocy Ustawy prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej
umowie , które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby od treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć
w chwili zawierania umowy”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 27 projektu umowy, który otrzymuje nowe brzmienie:
„Nieważne z mocy Ustawy prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie
, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegałyby od treści oferty, na
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podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania
umowy”.
Pytania z dnia 14.05.2007 r.
Pytanie nr 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 wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert, zaznacza jednocześnie,
że nie przewiduje kolejnego przesunięcia niżej wymienionego terminu.
W związku z powyższym, termin składania ofert określony w pkt. 3.11 SIWZ zmieniany
pismem z dnia 25.04.2007 r., ulega przedłużeniu i upływa dnia 29.05.2007 r. o godz. 10.00.
Zamawiający przypomina o zapisach pkt 2.3. SIWZ
Zmodyfikowana treść specyfikacji jest wiążąca dla wszystkich uczestników postępowania.

Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski
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