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                                                                                Gniezno, dnia 23 listopada 2012 r.      
                                
                                                                                               

dotyczy:   PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  ZP/JRP/3/2012 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 Nr 113,poz.759 z późn. zm.) 
na: ROBOTY BUDOWLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Kontrakt nr 2 „ Projekt i Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w msc. 
Lulkowo” realizowany w ramach projektu: 

 
„System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych 

Porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Lulkowie” 

nr POIS.02.01.00-00-008/11. 
 

 
     URBIS Spółka z o. o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, że  w trakcie procedury 
przetargowej  dotyczącej  ww. zadania wpłynęły zapytania, na które Zamawiający 
udzielił odpowiedzi według poniższych: 
 
 

Zapytania i odpowiedzi na pytania 
 

         Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późn. zm.), Zamawiający przekazuje pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi wyjaśnieniami, jak również 
przekazuje treść zmian wprowadzonych do SIWZ. 
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Pytanie  138 – sprostowanie odpowiedzi 

 
Zwracamy się z prośbą o informację, czy zostanie spełniony wymóg określony w 
ppkt. 3c) pkt 9 SIWZ (dotyczący posiadania przez Wykonawcę polisy 
odpowiedzialności cywilnej stanowiącej potwierdzenie sytuacji ekonomicznej i 
finansowej Wykonawcy), gdy Wykonawca złoży z ofertą polisę OC w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem roboty 
budowlane z sumą gwarancyjną 50 000 000,00 zł oraz odrębną polisę 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności projektowej z sumą 
gwarancyjną 3 000 000 zł? 
 
 
 Odp. Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 138 i podaje 
prawidłową treść odpowiedzi: 

  
  

„W zakresie warunku posiadania ubezpieczenia wyjaśniamy, że jest ono następujące 
– Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności (obejmującej roboty budowlane oraz 
projektowanie) w wysokości min. 10.000.000 PLN. 
 
Zawracamy uwagę, że z warunków polisy musi wynikać, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem  zamówienia. W niniejszym postępowaniu  przedmiotem 
zamówienia, jest zaprojektowanie i wykonanie obiektu budowlanego.  
Zamawiający na etapie udzielania odwiedzi nie może dokonywać oceny spełniania 
warunku ponieważ czynność ta jest zastrzeżona dla komisji przetargowej, na etapie 
weryfikacji ofert.” 

  
 
 

 
Powyższe wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SIWZ.   
W związku z treścią art. 12a ust. 2 pkt 1 oraz art. 38 ust. 4a ustawy Pzp  
Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30 listopada 2012 r. 
Godzina i miejsce składania ofert pozostają bez zmian- 1100. Miejsce otwarcia ofert 
pozostaje bez zmian- 1300 

 

 

 


