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

Rewal, 14.05.2007 r.

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
Pytanie z dnia 10.05.2007 r.
Zakres przedmiotowy przetargu w zakresie budowy nowych obiektów, a przede wszystkim
przebudowy istniejących, przy założonym warunku utrzymania ciągłości oczyszczania ścieków,
zastrzeżeniu Zamawiającego o podjęciu decyzji o przystąpieniu do prac projektowych, uzyskaniu
pozwolenia na budowę na zbiornik 6.3 dopiero w lipcu 2007 roku, oznacza iż nie jest realne
dotrzymanie terminu zakończenia robót, przeprowadzenia rozruch oraz prób i uzyskania wymaganych
parametrów technologicznych i efektu ekologicznego do dnia 30.06.2008 rok.
Proszę o potwierdzenie, że oferent ma prawo złożyć ofertę z okresem realizacji wg własnej oceny
(zgodnie z drukiem oferty), i że przesunięcie terminu realizacji poza 30.06.2008 rok nie będzie
skutkowało odrzuceniem oferty.
Odpowiedź
Wyznaczony termin zakończenia realizacji zadania na dzień 30.06.2008 rok warunkuje uzyskanie
umorzenia części ( 30%) przyznanej pożyczki celowej Zamawiającemu.
Zamawiający wiedząc, że zakres zamówienia na oczyszczalni ścieków w Pobierowie dotyczący
budowy nowych obiektów i przebudowy istniejących, przy założonym warunku utrzymania ciągłości
oczyszczania ścieków jest zadaniem trudnym i skomplikowanym postawił wysokie wymogi dotyczące
wykonawcy, który może uzyskać zamówienie i zrealizować przedmiotowe zadanie w założonym
terminie.
Warunki jakie musi spełniać wykonawca zostały postawione w punkcie 5.0. SIWZ i dotyczą w znacznej
mierze dużego potencjału technicznego i ekonomicznego. Wykonawca który spełnia postawione
wymogi jest w stanie wykonać przedmiot zamówienia w ustalonym w punkcie 2.5 SIWZ i
nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2008r.
Zamawiający NIE potwierdza, że Wykonawca (oferent) ma prawo złożyć ofertę z okresem
realizacji wg własnej oceny i przesunąć termin realizacji poza 30.06.2008r.
Termin realizacji ustalony w punkcie 2.5 SIWZ nieprzekraczalny.
Pytanie z dnia 11.05.2007 r.

Prosimy o nadesłanie „Warunków technicznych przyłączenia” dotyczących zakresu robót
elektrycznych budynku trafostacji (brak ich w dokumentacji).

Odpowiedź:
Zgodnie punktem 1.3.1 Specyfikacji Technicznej ST-05 należy w kosztach ująć „Przebudowę
stacji transformatorowej w tym: - dostosowanie wyposażenia celek rozdzielnicy 15 kV do
nowych potrzeb zgodnie z wymaganiami „Warunków technicznych”.
W załączeniu przesyłamy WTP (warunki techniczne przyłączenia) wydane przez „ENEA” z
dnia 20.03.07. Powyższe prace należy wykonać zgodnie z zapisem 2.3 SIWZ.
Za Zamawiającego
Sekretarz Komisji Przetargowej
Tomasz Bartkowski

