
 

 

 

Projekt „Zespół elektrowni wiatrowych Czyżewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” współfinansowany jest przez 

Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

  

Przetarg 4/2010 

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 17.11.2010  

Pytanie nr 1: „W punkcie 6.9 Warunków nieograniczonego, pisemnego przetargu Zamawiający 
informuje o formie składanych dokumentów. Czy zamawiający uzna za wystarczające 
poświadczenie za zgodność z oryginałem przez pracownika Wykonawcy czy wymaga 
poświadczenia zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze 
lub ewidencji działalności gospodarczej. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga poświadczenia za zgodność z oryginałem, zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. 

Pytania z dnia 24.11.2010 
 
Pytanie nr 2: W związku z koniecznością zdeponowania wraz z ofertą wadium, które w myśl 

zapisów kodeksu cywilnego może przez Zamawiającego zostać zabrane w przypadku, 
gdy Wykonawca uchyli się od podpisania umowy, prosimy o udostępnienie treści 
umowy. 

Odpowiedź: Istotne postanowienia, dotyczące przedmiotu umowy, zawierają warunki przetargu, 
natomiast Zamawiający zakłada, że ostateczna treść umowy, zostanie wypracowana 
po jego zakończeniu. 

 
Pytanie nr 3: Czy do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy? Jeżeli tak, to czy w udostępnionych 

przedmiarach robót można wprowadzać zmiany? 

Odpowiedź: Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy wykonany na podstawie 
przedstawionego przedmiaru robót. W udostępnionych przedmiarach robót nie można 
wprowadzać zmian. Roboty nie ujęte w przedstawionych przedmiarach robót, będą 
rozliczane zgodnie z punktem 5 ust. k warunków przetargu. 

Pytanie nr 4: Czy w cenie oferty należy ująć opłatę za wycinkę drzew? 

Odpowiedź: Opłatę urzędową za wycinkę drzew ponosi Zamawiający. 

Pytanie nr 5: Jak szeroki pas wzdłuż budowanych dróg udostępniony zostanie Wykonawcy na czas 
prowadzenia robót? 

Odpowiedź: Na czas prowadzenia robót drogowych będzie udostępniony pas o szerokości 
przewidzianej w projekcie budowlanym. 

Pytanie nr 6: Czy można wbudować używane płyty drogowe w dobrym stanie na wykonanie 
nawierzchni dróg tymczasowych? 

Odpowiedź: Dopuszcza się wbudowanie używanych płyt drogowych, pod warunkiem, że będą 
odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 
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Pytanie nr 7: Czy w pozycjach dotyczących wykonania tymczasowych dróg i placów Wykonawca 
ma uwzględnić ich rozbiórkę? 

Odpowiedź: Wykonawca nie uwzględnia kosztów rozbiórki płyt drogowych w ofercie cenowej. 

 

Pytania z dnia 29.11.2010 
 

Pytanie nr 8: Jaki przyjąć kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach 
innych niż PLN? 

Odpowiedź: Kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote 
według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu 
średniego waluty obcej na dzień wystawienia protokołu odbioru robót. 

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający może podać swój nr NIP i Regon, który jest niezbędny w celu 
wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej jako wniesienia wadium? 

Odpowiedź: Zamawiający podaje pełne dane: 

  EW Czyżewo Sp. z o.o. 
  ul. Odzieżowa 12c/1 
  71-502 Szczecin 

NIP: 8513099516 
  REGON: 320720070 
  KRS: 0000336507 

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII 
Wydział Gospodarczy KRS 
 
 

Pytania z dnia 30.11.2010 
 

Pytanie nr 10: Proszę o wyjaśnieni rozbieżności następującej rozbieżności pomiędzy przedmiarem 
robót a projektem budowlanym w zakresie długości kolumn (pali) DSM pod 
fundamentem elektrowni EW 3 tj. ile przyjąć do wyceny robót – 3 mb, czy 3,5 mb? 

Odpowiedź: Długość kolumn DSM pod elektrownią EW 3 przyjąć zgodnie z projektem 
budowlanym. 

 

  

 

  

 


