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Smołdzino, dn. 1 października 2013 r.

Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej (I etap realizacji) w miejscowości Smołdzino,
gminie Smołdzino”. Projekt finansowany ze środków finansowych Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013 Dz. U., poz. 907), Zamawiający informuje, że do
w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia o wyjaśnienie następującej kwestii:
Pytania Wykonawcy:
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia do SIWZ:
1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (Rozdz. 3 SIWZ) zakres zamówienia obejmuje I etap
inwestycji. Tymczasem SIWZ oraz projekt umowy określają terminy zakończenia robót oraz
warunki płatności dla etapów I i II. Ponadto Formularz ofertowy elementy cenowe dotyczące
etapów I i II. Prosimy o jednoznaczne określenie jaki zakres obejmuje przedmiot
zamówienia oraz jakiej części i projektu obejmują poszczególne etapy realizacji.
2. Czy załączony przedmiar robót obejmuje cały zakres I etapu realizacji?
Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad.1.
Przedmiot zamówienia nazwany I etapem realizacji, obejmuje realizację robót tylko
w m. Smołdzino. Kolejne etapy obejmują budowę kanalizacji sanitarnej w innych
miejscowościach gminy, przewidziane do realizacji w przyszłości. Z uwagi na szeroki
zakres robót oraz dofinansowanie ze środków zewnętrznych, tj. Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 – 2013 i dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, etap I ( w m. Smołdzino) został podzielony na dwie części tj.
I i II.
W związku z powyższym zapisy w SIWZ oraz w załącznikach są prawidłowe.

Agnieszka Walotek - Janka – Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych
e-mail: pozyskiwanie.funduszy@smoldzino.com.pl
tel. 059 8 117 215 wew. 37

URZĄD GMINY SMOŁDZINO
ul. Kościuszki 3, 76-214 Smołdzino
www.smoldzino.com.pl email: sekretariat@smoldzino.com.pl
tel. (0-59) 811 72 15, fax. (0-59) 811 74 60
Ad. 2.
Załączony przedmiar robót obejmuje cały zakres I etapu realizacji inwestycji (cała m.
Smołdzino). Zamawiający przesyła w załączeniu powyższy przedmiar robót podzielony na
dwie części. Powyższe umieszcza się również na stronie internetowej Zamawiającego.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą Wykonawców uczestniczących
w przedmiotowym przetargu. Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. do dnia
8 października 2013 r. do godz. 09:00.

/-/ Wójt Gminy Smołdzino
Lidia Orłowska-Getler
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