
Wszyscy Wykonawcy 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Reaktor ciśnieniowy, Nr sprawy INS/NO-

39/2011, Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  2011/S 122-202356.  
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), Zamawiający – Instytut Nawozów Sztucznych udziela odpowiedzi 

na pytania zadane przez Wykonawcę:  

 

Pytanie 1  
Prosimy podanie listy składowych, zakres wymagań, zakres prac/robót, specyfikację istotnych warunków 

zamówienia, zestawienie materiałowe.  

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego www.ins.pulawy.pl Zamawiający niezwłocznie prześle ją Wykonawcy.  

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji II.1.5) ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym 

Unii Europejskiej nr 2011/S 122-202356 z dnia 29.06.2011 r. oraz w rozdziale III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
 

Pytanie 2  
Elektroniczna wersja dokumentacji przetargowej.  

Odpowiedź:  
Z uwagi na fakt, że postępowanie prowadzone jest w języku polskim, Zamawiający posiada dokumentację 

przetargową jedynie w języku polskim. Jest ona zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego 

www.ins.pulawy.pl 

  

 

Pytanie 3  
Lista państw, które będą miały prawo udziału w przetargu.  

Odpowiedź:  
Zgodnie z sekcją IV. 1. 1) ogłoszenia o zamówieniu nr 2011/S 122-202356 – procedura jest otwarta, co oznacza, 

że w postępowaniu może brać udział nieograniczona liczba wykonawców.  

 

Pytanie 4  
Informacje dotyczące procedury przetargowej oraz wytyczne.  

Odpowiedź:  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.  

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień 

publicznych.  

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), 

zwana dalej ustawą lub Pzp.  

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.  

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w 

stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.  

 

http://www.ins.pulawy.pl/
http://www.ins.pulawy.pl/


Pytanie 5  
Przewidywany budżet przetargu.  

Odpowiedź:  
Zgodnie z zapisem art. 86 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, kwota jaką Zamawiający 

przeznaczył na dostawę reaktora ciśnieniowego zostanie podana na sesji otwarcia ofert, tj. 08.08.2011 r.  

 

Pytanie 6  
Przewidywany okres przedłużenia terminu składania ofert.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia tzn. zmiany terminu składania ofert.  

 

Pytanie 7  
Możliwość konsultacji przed przetargiem.  

Odpowiedź:  
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, każdy Wykonawca może się zwrócić do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców 

muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Zamawiającego.  

Natomiast przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie przewidują w trybie przetargu 

nieograniczonego, prowadzenia konsultacji i negocjacji z Wykonawcami.  

 

Odpowiedzi Zamawiającego wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego Reaktor ciśnieniowy, Nr sprawy INS/NO-39/2011, Numer ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej 2011/S 122-202356 i stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia.  
 

 

Puławy, 15.07.2011 r. 
 


