
28.07.2006r.  
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień 
na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa 
oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina": 

1. Pytanie: 
Prosimy o wyrażenie zgody na załączenie do oferty harmonogramu rzeczowo-
finansowego z rozbiciem na elementy robót z propozycją fakturowania netto lub 
brutto. Nadmieniamy, że szczegółowe harmonogramy robót wymagają dużej 
pracochłonności oraz określenia dostępnych środków finansowych posiadanych przez 
Zamawiającego w poszczególnych latach i są opracowywane w uzgodnieniu z 
Zamawiającym przy zawieraniu umowy. 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem w SIWZ rozdział IV pkt 1.5. 

2. Pytanie: 
Prosimy o określenie stawki VAT. 
Odpowiedź: 

Obowiązująca obecnie stawka podatku VAT - 7 %. 

3. Pytanie: 
Prosimy o określenie procentowego udziału ścieków komunalnych lub 
przemysłowych. 
Odpowiedź: 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

4. Pytanie: 
Czy wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej 
i kontraktowej łącznie na 3 mln zł, czy też polisę odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej na 
3 mln zł i polisę odpowiedzialności cywilnej kontraktowej na 3 mln zł ? 
Odpowiedź: 

Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
deliktowej i kontraktowej na kwotę łącznie co najmniej 3 mln zł 

5. Pytanie: 
Czy zamiast polisy odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną 3 mln zł z 
niewyczerpywaną sumą gwarancyjną (co znacznie zwiększa koszt wystawienia takiej 
polisy) dopuszczalne jest wystawienie przez Spółkę oświadczenia, że w przypadku 
gdy pozostający do wykorzystania limit sumy gwarancyjnej polisy OC posiadanej 
aktualnie przez Spółkę (obecnie jest to limit 5 mln zł) obniży się do poziomu poniżej 
wymaganej w SIWZ sumy 3 mln zł, Spółka zobowiązuje się do niezwłocznego 
podwyższenia posiadanej sumy gwarancyjnej polisy OC do poziomu powyżej 3 mln zł 
? 
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w SIWZ rozdział III pkt 6. 

 
   



04.08.2006 r. 

 

dotyczy: odpowiedzi na pytania wykonawców  

 

Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień na pytania zadane przez 
Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina": 

 

1. Pytanie: 

Zasilanie Oczyszczalni : 

Projekt zakłada wykonanie w stacji trafo Nr S-00529 "Kaniów-Stawy" niżej wym. zmian : 
1. Wymianę transformatora TOSN  o mocy 100kVA na 400kVA, 
2. Zabudowę bezpieczników ŚN 30A szt. 3 
3. Wymianę rozdzielnicy stacyjnej RST a na rozdz. 6-polową wraz ze zmianą połączenia z transformatorem. 
Przedmiar robót nie obejmuje tych pozycji. 
Czy uwzględnić w ofercie ? 

Odpowiedź: 

Materiały i roboty przewidziane dla dostosowania stacji transformatorowej zostaną wykonane staraniem  
i kosztem ENION S.A., zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonymi przez 
zakład energetyczny ENION S. A. Roboty te i materiały nie powinny być uwzględniane w ofercie. 

 

2. Pytanie: 

Zasilanie Oczyszczalni : 
Projekt przewiduje ułożenie kabla zasilającego Oczyszczalnię YAKY 4x240mm2 o długości 440m, 
natomiast przedmiar przewiduje długość 411 m. 
Czy poprawić ilość w przedmiarze ? 

Odpowiedź: 

W ofercie należy przewidzieć ułożenie 440 metrów kabla zasilającego oczyszczalnię YAKY 4x240 mm2 
zgodnie z projektem (411 metrów określone w Przedmiarze nie obejmuje 29 metrów zapasów, koniecznych 
do pozostawienia przed przejściem pod przeszkodami i na podejściach). 

 

3. Pytanie: 

Zasilanie Oczyszczalni : 

Projekt zakłada wykonanie po ułożeniu kabla inwentaryzację powykonawczą przez uprawnionego geodetę. 
Przedmiar nie obejmuje. 
Czy uwzględnić w ofercie ?  



Odpowiedź: 

W ofercie należy uwzględnić inwentaryzację powykonawczą wszystkich elementów realizowanych  
w ramach niniejszego projektu, w tym także kabla energetycznego. 

 

4. Pytanie: 

Zasilanie Pompowni : 
Projekt zakłada przebudowę stacji trafo Nr S-00475 "Kłoda-Bestwina" o : 
1. Dokonanie przeróbek w istniejącej stacji trafo, 
2. Wymianę istniejącego transformatora na transformator TOSN 250kVA wraz z wymianą zasilania 
rozdzielnicy. 
Przedmiar robót nie obejmuje tych pozycji. 
Czy uwzględnić w ofercie ? 

Odpowiedź: 

Materiały i roboty przewidziane dla dostosowania stacji transformatorowej zostaną wykonane staraniem  
i kosztem ENION S.A., zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonymi przez 
zakład energetyczny ENION S. A. Roboty te i materiały nie powinny być uwzględniane w ofercie. 

 

5. Pytanie: 

Przedmiar nie uwzględnia warunków i sposobu prowadzenia kabla pod dnem potoku. 
Prosimy o wyjaśnienie. 
Odpowiedź: 

Przedmiar uwzględnia warunki i sposób prowadzenia kabla pod dnem potoku w punktach 0.006 - 0.008. 

 

 

 

6. Pytanie: 

Zgodnie z warunkami technicznymi zasilania wydanymi przez ENION, 
należy zastosować agregat prądotwórczy w celu zapewnienia ciągłości zasilania. 
    Czy należy ująć w ofercie ?  

Odpowiedź: 

Agregat prądotwórczy dla pompowni PBK5 został przedstawiony w Tomie III "Projekt budowlano-
wykonawczy pompowni ścieków sanitarnych PBK5 w Bestwince wraz z kolektorem dosyłowym ścieków 
sanitarnych do projektowanej oczyszczalni, wodociągiem zasilającym oczyszczalnię, kolektorem ścieków 
oczyszczonych z wylotem brzegowym do rzeki Białej" dokumentacji projektowej. W związku z powyższym 
należy przewidzieć agregat prądotwórczy w ofercie na wykonanie pompowni PBK5. 

 



7. Pytanie: 

Czy w zakres wyceny zasilania pompowni i oczyszczalni ścieków wchodzi dostosowanie stacji 
transformatorowych - zgodnie z załączonymi zestawieniami materiałów do projektów budowlano-
wykonawczych (ponieważ nie wynika to z otrzymanych przedmiarów robót)? 

Odpowiedź: 

Materiały i roboty przewidziane dla dostosowania stacji transformatorowej zostaną wykonane staraniem  
i kosztem ENION S.A., zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonymi przez 
zakład energetyczny ENION S. A. Roboty te i materiały nie powinny być uwzględniane w ofercie. 

 

8. Pytanie: 

Prosimy o przesłanie przedmiarów robót wszystkich branż w wersji elektronicznej na adres e-mail:… 

Odpowiedź: 

Przedmiary robót wszystkich branż w wersji elektronicznej, w formacie pdf. dostępne są na stronie Urzędu 
Gminy Bestwina: www.bestwina.pl 

9. Pytanie: 

Czy ryzyka o które ma być rozszerzona polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (szkody  
w instalacjach podziemnych, szkody spowodowane wibracjami, szkody wyrządzone przez 
podwykonawców, szkody w środowisku naturalnym) również powinny mieć limity po 3 mln zł na każde  
z tych ryzyk ?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III. 6.  

 

10. Pytanie: 

Czy Zamawiający posiada ważną polisę ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych obejmującą ochroną 
ubezpieczeniową potencjalnego Wykonawcę zadania: "Budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina", 
czy też Wykonawca powinien wykupić taką polisę we własnym zakresie ? 

Odpowiedź: 

Wykonawca powinien wykupić taką polisę ubezpieczeniową we własnym zakresie.  
 

 

09.08.2006 r.  
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień 
na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa 
oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina": 



1. Pytanie: 
Ze względu na bardzo obszerny zakres przetargu oraz przerwę urlopową dostawców 
urządzeń prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert na dzień 05.09.2006 r.  
Odpowiedź: 
Termin składania ofert pozostaje zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV. 10. 

 

11.08.2006 r.  
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień 
na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa 
oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina": 

1. Pytanie: 
Czy zamawiający dopuszcza dołączenie do oferty protokołów z wykonanych robót w 
przypadku, gdy załączone referencje nie zawierają wszystkich informacji 
wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ, pkt IV „UWAGI”?  
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza dołączenia do oferty protokołów z wykonywanych robót. 
Referencje winny zawierać wszystkie informacje wymagane w SIWZ, pkt IV 
„Uwagi”. 

2. Pytanie: 
Czy dokumenty wymienione w SIWZ, jak: uprawnienia kierowników, przynależność 
do izb inżynierów budownictwa, sprawozdanie finansowe, informacja z banku, polisa 
OC, muszą być dostarczone w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonych 
kopii? Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 
roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy § 4.2. „Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę 
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości”.  
Odpowiedź: 

Dokumenty wymienione w SIWZ, jak uprawnienia kierowników, przynależność do 
izb inżynierów budownictwa, sprawozdanie finansowe, informacja z banku, polisa OC 
muszą być dostarczone w formie określonej w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane.. 

3. Pytanie: 
W jaki sposób należy udokumentować staż pracy kierownictwa i osób 
odpowiedzialnych za realizację prac? Czy wystarczające będzie podanie ilości lat 
pracy w Załączniku nr II : „Kwalifikacje techniczne-personel”?  
Odpowiedź: 

Wykaz kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację prac należy 
przedstawić na załączonym druku Nr II „Kwalifikacje techniczne - personel” z 
udokumentowaniem ich stażu pracy w formie oświadczenia i kwalifikacji 
zawodowych /uprawnienia/ z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt III.2 SIWZ.  



4. Pytanie: 
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt III.2.2 dotyczy pracownika 
posiadającego uprawnienia SEP (str. 8 i 9 w SIWZ) jeżeli osoba wymagana w pkt III. 
2.1 / do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej posiada 
uprawnienia SEP? 
Odpowiedź: 

Zamawiający uzna za spełniony warunek z pkt III.2.2 /dotyczy pracownika 
posiadającego uprawnienia SEP /str. 8 i 9 w SIWZ/ jeżeli osoba wymagana w pkt 
III.2.1 do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej posiada 
uprawnienia SEP.  

5. Pytanie: 
Czy w celu udokumentowania stażu pracy pracowników odpowiedzialnych za 
realizację zadania wystarczy wypełnienie tabeli na załączonym druku nr II? 
Odpowiedź: 

Wykaz kierownictwa i pracowników odpowiedzialnych za realizację prac należy 
przedstawić na załączonym druku Nr II „Kwalifikacje techniczne - personel” z 
udokumentowaniem ich stażu pracy w formie oświadczenia i kwalifikacji 
zawodowych /uprawnienia/ z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt III.2 SIWZ.  

 

14.08.2006 r.  
Zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U. z 2004 Nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) udzielamy wyjaśnień 
na pytania zadane przez Wykonawców w postępowaniu przetargowym: "Budowa 
oczyszczalni ścieków w Gminie Bestwina": 

1. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: bioreaktor – poz. 2.22 – beton spadkowy – jaką należy 
przyjąć grubość?  
Odpowiedź: 

Należy przyjąć grubość betonu spadkowego zmienną wg rysunków.  

2. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: bioreaktor- poz. 2.24 – z jakiej stali mają być rury 
osłonowe?  
Odpowiedź: 

Rury osłonowe winny być ze stali czarnej.  

3. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: st. dmuchaw- poz. 3.15 – czy warstwy wyrównawcze pod 
posadzki mają być z zaprawy klejowej gr. 20 mm?  
Odpowiedź: 

Tak.  

4. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: st. dmuchaw – poz. 3.25 – malowanie tynków farbą 
syntetyczną 2-krotnie z 2-kr. szpachlowaniem, natomiast w opisie PT. jest malowanie 
2-krotne białą farbą emulsyjną. Jaką farbę należy przyjąć?  
Odpowiedź: 



Malowanie tynków przyjąć farbą syntetyczną posiadającą atest higieniczny, 2-krotnie 
z 2 – krotnym szpachlowaniem.  

5. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: Komora odpł. – poz. 5.9 – jaką należy przyjąć grubość 
betonu spadkowego?  
Odpowiedź: 

Należy przyjąć grubość betonu spadkowego zmienną wg rysunków.  

6. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: Schody bior. – poz. 6.1 do 6.3 – betonowanie schodów? 
Jaki beton?  
Odpowiedź: 

Należy przyjąć beton B 15.  

7. Pytanie: 
Dot. Robót budowlanych: Schody bior. – poz. 6.6 – z przedmiaru wynika, że ciężar 
schodów wynosi 2x199,16=398,32 kg natomiast w Pt. rys. B24, 2 biegi ważą 199,16 
kg. Jaką wielkość przyjąć.  
Odpowiedź: 

Należy przyjąć wielkość 2x199,16=398,32 kg.  

8. Pytanie: 
Dot. technologii: Która pozycja przedmiaru obejmuje rozruch oczyszczalni?  
Odpowiedź: 

Wykonawca winien wycenić i umieścić w kosztach ogólnych jako kalkulacje 
indywidualną.  

9. Pytanie: 
Dot. technologii: W otrzymanych przedmiarach brak jest pozycji dotyczących 
spawania rur ze stali kwasoodpornej, prosimy o uzupełnienie przedmiaru?  
Odpowiedź: 

Prosimy przyjąć odpowiednio dla ilości połączeń wg dokumentacji i wstawić do 
kosztu montażu instalacji (prefabrykacji). – kalkulacja indywidualna Wykonawcy.  

10. Pytanie: 
Dot. technologii: W przedmiarach na montaż rurociągów brak jest prób szczelności? 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów?  
Odpowiedź: 

Prosimy przyjąć odpowiednio do konfiguracji instalacji i doświadczeń Wykonawcy – 
kalkulacja indywidualna Wykonawcy  

11. Pytanie: 
W otrzymanym od Państwa przedmiarze dot. technologii poz. Przedmiaru 1.33, 1.34, 
1.35, 1.39, 1.50, 1.55, i 1.68 jest nieczytelna (zła jakość ksero). W związku z tym, że 
wersja elektroniczna na stronie internetowej zawiesza się, co uniemożliwia 
sprawdzenie, prosimy o przesłanie uzupełnionych opisów powyższych pozycji 
przedmiaru.  
Odpowiedź: 

Wersja elektroniczna przedmiarów udostępniona na stronie internetowej 
www.bestwina.pl została sprawdzona, plik nie zawiera błędów i jest dostępny. /Plik 



jest dużego rozmiaru i w celu ułatwienia przeglądania można go wcześniej zapisać na 
dysku lokalnym. Strona internetowa www.bestwina.pl jest zoptymalizowana do 
przeglądania w przeglądarce Internet Explorer 6.0./  

12. Pytanie: 
Czy kosztorysy ofertowe mogą zawierać oprócz Nr specyfikacji technicznej (zg. z 
otrzymanymi od Państwa przedmiarami dodatkowo pozycję KNR-ów?  
Odpowiedź: 

Kosztorysy ofertowe mogą zawierać dodatkowo pozycje KNR-ów, ale tylko 
pomocniczo, bez skutków dla Zamawiającego.  

13. Pytanie: 
Czy zamawiający dopuszcza szyk przestawny wyrazów w pozycjach kosztorysu 
ofertowego w stosunku do otrzymanych przedmiarów- wynikających z opisów KNR?  
Odpowiedź: 

Nie.  

14. Pytanie: 
Przedmiar na wykonanie konstrukcji budowlanych – poz. 1.1 Koszty dostosowania się 
do warunków ogólnych kontraktu i wymogów Specyfikacji Technicznej oraz 
warunków Instytucji finansujących – co należy ująć w tej pozycji – prosimy o 
uszczegółowienie.  
Odpowiedź: 

Wg własnego doświadczenia Wykonawcy – kalkulacja indywidualna Wykonawcy  

15. Pytanie: 
W związku z kolejnymi pytaniami oraz obszernym zakresem robót wyceny, 
wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.08.2006 roku..  
Odpowiedź: 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.10.  

16. Pytanie: 
Prosimy o przesłanie uzupełnionych przedmiarów robót o brakujące podstawy wycen 
albo dopuszczenie zmian pozycji kosztorysowych wynikających z posługiwania się 
różnymi programami kosztorysowymi przez Wykonawców.  
Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.5.  

17. Pytanie: 
Czy średnioroczny przychód netto ze sprzedaży dotyczy wyłącznie robót 
budowlanych?  
Odpowiedź: 

Tak.  

18. Pytanie: 
Wymagane przez Zamawiającego ilości i rodzaje sprzętu budowlanego nie 
odpowiadają typom/rodzajom sprzętu, jaki wynika z kosztorysu i jakim powinno się 
wykonywać tego rodzaju roboty. Np. koparko-ładowarki nie występują w ogóle w 
kosztorysie, ponieważ wg przedmiaru robót wykopy należy wykonywać koparkami, a 
nie koparko-ładowarkami. Można natomiast zgodzić się z ilością samochodów 
ciężarowych – 8 szt, jednak identyczna ilość oraz dźwigów oraz spycharek budzi 



wątpliwości. Prosimy o skorygowanie ilości oraz rodzaju sprzętu przy uwzględnieniu 
technologii wykonywania robót ziemnych podanych w załączonych kosztorysach.  
Odpowiedź: 

Potencjał sprzętowy należy wykazać zgodnie z zapisem w SIWZ pkt III.4; wykazany 
potencjał stanowi pogląd na potencjał firmy.  

19. Pytanie: 
Czy Zamawiający posiada stosowne zaświadczenie wydane przez właściwe starostwo 
powiatowe określające procentowy udział infrastruktury towarzyszącej budownictwu 
mieszkaniowemu dotyczącego okresu do 31.12.2007 r. Jeżeli tak. Prosimy o 
przysłanie celem umożliwienia właściwego naliczenia podatku VAT.  
Odpowiedź: 

Na tym etapie zamówienia ta informacja nie jest konieczna dla oferenta. Należy 
policzyć 7% podatek VAT. W przypadku zmiany stanu rzeczy, zostaną wprowadzone 
odpowiednie korekty co przewiduje umowa zapisem – należny podatek  

20. Pytanie: 
Czy przedstawiona w formularzu oferty cena ryczałtowa może ulec zmianie?  
Odpowiedź: 

Nie może ulec zmianie cena ryczałtowa netto, dalej odpowiedź jak w pytaniu 
poprzednim.  

21. Pytanie: 
Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 /Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605/ zamawiający może żądać na 
etapie składania ofert przedłożenia polisy, a w przypadku jej braku – innego 
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Zapis ren nie 
stanowi o żadnych innych wymogach, jednakże zamawiający w pkt III.6 rozszerza 
polisę OC o inne ryzyka narażając na wysokie koszty związane z opłatą polisy 
Wykonawców pragnących ubiegać się o przyznanie zamówienia publicznego. 
Zamawiający na etapie składania ofert może żądać od Wykonawców jedynie 
oświadczenia, w którym zobowiążą się do zawarcia umowy i przedłożenia tego 
rodzaju polisy o jakiej mowa w SIWZ wyłącznie w przypadku przyznania kontraktu. 
Prosimy o modyfikację zapisu zgodną z u.p.z.p. oraz z przywołanym rozporządzeniem 
jw.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ oraz odpowiedź na pytanie wykonawców z 
dnia 28.07.2006r. /pytania i odpowiedzi do SIWZ dostępne również na stronie 
internetowej www.bestwina.pl/.  

22. Pytanie: 
SIWZ str. 12 UWAGI. Drugi odnośnik: zamawiający żąda, by dokumenty 
wyszczególnione w pkt IV.1.4.1.- IV 1.4.3.1. były złożone w formie oryginałów bądź 
kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a pozostałe 
w formie oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii. Prosimy o sprostowanie 
tego zapisu w sposób, by wszystkie kserokopie składanych dokumentów były 
poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zapis powyższy jest 
niezgodny z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 
/Dz. U. Nr 87 z dnia 24 maja 2006 r. poz. 605/ i § 4 ust. 2. Zamawiający może żądać 
przedłożenia oryginałów lub notarialnie poświadczonych kopii jedynie tych 



dokumentów załączonych do oferty, które są nieczytelne lub w jego ocenie budzą 
wątpliwości co do ich prawdziwości.  
Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapis w SIWZ oraz odpowiedź na pytanie wykonawców z 
dnia 11.08.2006r. /pytania i odpowiedzi do SIWZ dostępne również na stronie 
internetowej www.bestwina.pl/.  

23. Pytanie: 
Czy zamawiający dopuszcza złożenie samego bilansu oraz rachunku zysków i strat 
wraz z opinią biegłego rewidenta za okres 3 lat obrotowych, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres bez załączania całego 
sprawozdania finansowego, składającego się z ok. 30 stron, a zawarte w nim 
informacje nie mają żadnego wpływu na ocenę badanych ofert.  
Odpowiedź: 

Tak.  

24. Pytanie: 
Wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert – min. 14 dni.  
Odpowiedź: 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. zgodnie z zapisem w SIWZ pkt IV.10.  

 


