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Dotyczy: przetargu ograniczonego WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ dla zadania: 
„KANALIZOWANIE GMINY – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI 
W MIEJSCOWOŚCIACH KĄTKI, WIRKI, WIRY, MYSŁAKÓW, TĄPADŁA Z PRZESYŁEM 
DO ZEBRZYDOWA””  

 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zmianami) informuje, że wpłynęły 
zapytania dotyczące Ogłoszenia u zamówieniu o następującej treści: 
 
Pytanie nr 1,  
Czy Zamawiający uwzględni polisę OC na 300 000 + polisę z Izby Inżynierskich 
 
Odpowiedź nr 1 
Zamawiający zmienia warunki udziału w postępowaniu dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Wymagana wielkość polisy OC z tytułu wykonywanego zawodu wynosi po zmianie 300.000,00 zł 
 
 
Pytanie nr 2 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa, czy chodzi o informację z banku o dostępnych 
środkach lub dostępnych kredycie umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia 
(brak finansowania częściowego). Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 
biura w zakresie prowadzonej działalności nie daje środków na realizację a jedynie 
zabezpiecza Inwestora w przypadku złego wykonania umowy. Czy jeżeli ma polisę OC w 
zakresie prowadzonej działalności w wysokości 200000,00 zł czy w takim razie dopuszcza 
się możliwość doubezpieczenia w etapie II. 
 
Odpowiedź nr 2 
Rodzaj wymaganych dokumentów podany jest w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w zamieszczonym 
na stronie internetowej Zamawiającego Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
(WOD). 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi po złożeniu wniosków i będzie 
dokonana przez Komisję Przetargowa w stosunku do każdego wniosku oddzielnie. 
 
 
 
Pytanie nr 3,  
 
Czy na terenie objętym projektem występują tereny zamknięte PKP? 



Pytanie nr 4  
Czy można podać informację ile km do zaprojektowania sieci kanalizacji sanitarnej oraz ile będzie 
przepompowni. 
 
 
Odpowiedź nr 3 i nr 4 
 
Informacje techniczne dot. przedmiotu zamówienia będą przesłane wraz z zaproszeniem do 
składania ofert i SIWZ wykonawcom, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu i otrzymają 
największą ilość punktów na podstawie złożonych wniosków. 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmienia termin składania wniosków na dzień 
29.11.2010r. 
Miejsce i godzina składania wniosków pozostaje bez zmian. 


