
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-06-05 

 

ZP.271.17.2014 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie: Projekt budowy sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie i Miasta Wrocławia od istniejących  sieci do 
granic gminy Kąty Wrocławskie  wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w 
miejscowości Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej części 
gminy Kąty Wrocławskie (miejscowości: Zabrodzie, Mokronos Górny, Mokronos Dolny, 
Cesarzowice, Gądów, Nowa Wieś Wrocławska). 
 

W związku z zapytaniami dotyczącym przedmiotu powyższego zamówienia oraz zgodnie  
z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych – w imieniu 
Zamawiającego przesyłam odpowiedź na złożone pytanie. 
 

 

Pytanie 1.  Czy jeśli BIURO posiada stałą odnawialną co roku polisę ubezpieczeniową od działalności 

np. na kwotę 300000,00zł. (czy np.: 400000,00zł) to czy nie można się doubezpieczyć do kwoty 

wymaganej przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy tak jak to jest z zabezpieczeniem 

należytego wykonania umowy (10% wartości umowy brutto). 

Pozwoli to na zmniejszenie kosztów przed złożeniem oferty. 
Jest wadium wynoszące 10000,00zł które również zabezpieczy dodatkowo ofertę. 
Odpowiedź 1. Polisa jest wymagana na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 
w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca musi się wykazać spełnianiem tego 
warunku na dzień składania ofert. Nie ma takiej możliwości, żeby wykonawca wykazał się polisą o 
niższej wartości, a następnie ubezpieczył się na dodatkową kwotę”.  
 
Pytanie 2. Czy można chociaż podać w zadaniu ZP271.17.2014 ilości mieszkańców w 

poszczególnych miejscowościach? 

Odpowiedź 2. Możemy podać dane na dzień 31.12.2013 rok: 
Cesarzowice -  109 
Gądów - 177 
Mokronos Dolny - 359 
Mokronos Górny -459 
Nowa Wieś Wrocławska - 286 
Zabrodzie – 323 
 
Pytanie 3. W pytaniu i odpowiedzi w zadaniu ZP271.17.2014 w pkt. 42 było pytanie odnośnie sieci 

wodociągowej a jest w odpowiedzi odnośnie sieci kanalizacyjnej. 

Odpowiedź 3. Tak jest to błąd pisarski. 

 
Pytanie 4. Biuro nasze posiada ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na 
kwotę 250tyś. zł. Czy Zamawiający wyraża zgodę w przypadku zaoferowania niniejszej ceny i oferty 
spełniającej wymagania, na doubezpieczenie do kwoty 500tyś przed podpisaniem umowy? 
Odpowiedź 4. Odpowiedź jak w pytaniu 1. 


