
 
 
 

Projekt „Zespół elektrowni wiatrowych CzyŜewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowany jest przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

  

Przetarg 2/2010 
Odpowiedzi na pytania Wykonawców 

 
Dotyczy: 

Warunków nieograniczonego, pisemnego przetargu na roboty budowlane polegające na: 

budowie dróg i placów montażowych oraz budowie fundamentów elektrowni wiatrowych dla „Zespołu 

elektrowni wiatrowych Czyżewo” składającego się z trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda o mocy 

łącznej 6 MW zlokalizowanych na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko – drezdenecki, 

województwo lubuskie. 

  

Zamawiający udziela odpowiedzi na dotychczas zadane pytania: 

Pytania z dnia 14.10.2010 

 

Pytanie nr 1:  „czy dopuszczalne przez Zamawiającego jest wykonanie fundamentów na podstawie 

zamiennego projektu fundamentów?” 

Odpowiedź: Podstawą do przygotowania oferty cenowej są warunki przetargu, dokumentacja techniczna 

oraz przedmiar robót wysyłane zainteresowanym na żądanie. Ponadto pkt 5 p.pkt. „c” 

warunków przetargu mówi: 

„nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych”. 

Jak wynika z powyższego nie jest możliwe wykonanie fundamentu na podstawie projektu 

innego niż załączanego do warunków przetargu. 

 

Pytania z dnia 18.10.2010 

 

Pytanie nr 2:  „Czy na tym etapie Zamawiający dysponuje i udostępni projekt umowy na wykonanie prace 

przy realizacji przedmiotowego zadania?” 

Odpowiedź: Zamawiający sprostował odpowiedź na pytanie numer 1, która przyjęła brzmienie: 

Podstawą do przygotowania oferty cenowej są warunki przetargu, dokumentacja techniczna 

oraz przedmiar robót wysyłane zainteresowanym na żądanie. Ponadto pkt. 5 p. pkt. „c” 

warunków przetargu mówi: 

„nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych”. 

Jak wynika z powyższego, nie jest możliwe wykonanie fundamentu na podstawie projektu 

innego niż załączanego do warunków przetargu. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż na tym etapie nie dysponuje i nie udostępni 

projektu umowy na wykonanie prac przy realizacji przedmiotowego zadania. 

 

Pytania z dnia 22.10.2010 

 

Pytanie nr 3: „Do kogo należy wykonanie dokumentacji wykonawczej (poza dokumentacją geodezyjną i 

specjalistyczną dotycząca wzmocnienia podłoża pod fundamentami): Inwestor dostarcza czy ma 

ją wykonać Wykonawca? 

Odpowiedź: Dokumentację wykonawczą dostarcza Zamawiający. 

Pytanie nr 4: „Jeżeli Inwestor ją wykonuje to jaki jest termin jej przekazania?” 

Odpowiedź:  Termin przekazania dokumentacji wykonawczej zostanie określony przy podpisywaniu umowy. 

Pytanie nr 5: „Czy wzmocnienie podłoża pod fundamentami (EW1 i EW3) może zostać wykonane przy 

zastosowaniu innej metody niż kolumny DSM? 
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Odpowiedź: Wzmocnienie podłoża należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną wysyłaną na 

wniosek zainteresowanych. 

Pytanie nr 6: „ Jakie są przewidywane przez Inwestora terminy realizacji? Określone terminy 90 dni związania 

ofertą oraz 150 dni na wykonanie nie dają żadnych wskazówek co do terminu planowanego 

terminu rozpoczęcia. Czy można otrzymać od Inwestora harmonogram ramowy inwestycji? 

Odpowiedź: Pkt. 5, ust. a)  Warunków przetargu mówi „termin realizacji zamówienia – 150 dni od daty 

podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia harmonogramu ramowego 

inwestycji. 

Pytanie nr 7: „Czy wadium może być wniesione w formie gwarancji bankowej?” 

Odpowiedź:  Wadium może być wniesione tylko w formie pieniężnej. 

Pytanie nr 8: „Co w przypadku , gdy firma spełni wymagania ogłoszonego przetargu ,a nastepnie wygra go, 

jednak nie podpisze umowy ze względu na niekorzystne warunki.  

Co z wadium zostanie oddane ?” 

Odpowiedź:  Zastosowanie w takiej sytuacji ma art. 70
4
 § 2 Kodeksu cywilnego (bezwzględnie obowiązujący): 

                            „Jeżeli uczestnik aukcji albo przetargu, mimo wyboru jego oferty, uchyla się 
od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych 
wymagań przewidzianych w ustawie, organizator aukcji albo przetargu może 
pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu 
zabezpieczenia. (…). 

 

 

 

 

 


