
 

 

Kąty Wrocławskie, dnia 2014-06-05 

 

ZP.271.22.2014 

         

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

  

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie Projekt budowy kanalizacji sanitarnej na terenie 
Gminy Katy Wrocławskie i Miasta Wrocławia do granic gminy Katy Wrocławskie w ul. Żwirki i 
Wigury  wraz z ich połączeniem na granicy Gminy Kąty Wrocławskie w miejscowości Smolec 

 

 
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 odpowiedzi na złożone pytania: 

 
 
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. Modyfikacja SIWZ jak poniżej 

 
 
Pytanie 2. Dlaczego dla zadania ZP.271.22.2014 jest wymagane tak wysokie wadium i taka wysoka 

polisa ubezpieczeniowa. 

Odpowiedź 2. Modyfikacja SIWZ jak poniżej 

 

 

Pytanie 3. Dlaczego dla zadania ZP271.22.2014 jest wymagana referencja wykonania projektu sieci 

wodociągowej skoro nie projektujemy w tym zadaniu wodociągu. 

Odpowiedź 3. Modyfikacja SIWZ jak poniżej. 

 

 

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. Modyfikacja SIWZ jak poniżej 

 

Jednocześnie działając stosownie do art. 38 ust. 4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje o następujących zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do ww. 
zamówienia: 
 
      W pkt. V.2) SIWZ jest napisane: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy  
i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji 
projektowej dotyczącej  budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków socjalno-
bytowych mieszkańców o długości nie mniejszej niż 3 km i  co najmniej jedno  zadanie budowy sieci 
wodociągowej zaopatrującej w wodę mieszkańców o długości nie mniejszej niż 2 km. 

Powinno być: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania wiedzy  

i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 



 

 

w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zadania polegające na sporządzeniu dokumentacji 
projektowej dotyczącej  budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków socjalno-
bytowych mieszkańców o długości nie mniejszej niż 3 km 
 
W pkt. V.4) SIWZ jest napisane: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) 
 Powinno być: Warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zamawiający uzna za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę nie mniejszą niż 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) 
 
W pkt.VIII.1. SIWZ jest napisane: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 10 000 zł (słownie: 
dziesięć tysięcy złotych) 
Powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 3 000 zł 
(słownie: trzy tysiące złotych) 
                     
 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedłuża termin składania ofert. 

 

Termin składania ofert:  

2014-06-30 do godz. 10:00  

termin otwarcia ofert:  

2014-06-30 o godz. 10:30 

 
Tym samym termin wniesienia wadium upływa dnia:  

2014-06-30 do godz. 10:00 

 

Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą licząc od nowego terminu na składanie 

ofert. 

 


