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IŚZ.271.4.6.2021 

 

 

 

WYJAŚNIENIA i ZMIANATREŚCI SWZ I 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska (działka  
nr 905)”. Numer postępowania: IŚZ.271.4.2021 

 
 
 

 
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) Zamawiający – Gmina Krośniewice wyjaśnia i zmienia 
treść Specyfikacji Warunków Zmówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego  
na Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach,  
ul. Toruńska (działka nr 905), w związku z zapytaniami Wykonawców: 
 
 
PYTANIE 1: 

 
W związku z zamiarem złożenia oferty w postępowaniu nr IŚZ.271.4.2021 (Opracowanie dokumentacji 
projektowej na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Krośniewicach, ul. Toruńska dz. Nr 905) prosimy  
o umożliwienie dokonania wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji. Dostosujemy się do wyznaczonego 
przez Państwa terminu. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozdziałem IV SWZ „Zamawiający informuje, że złożenie oferty nie musi być poprzedzone 
odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniem dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się  
w dyspozycji Zamawiającego”.  
W związku z powyższym Zamawiający nie wyznacza terminu odbycia wizji lokalnej. 
 
 
PYTANIE 2: 

 
O udzielenie zamówienia w powyższym postępowaniu, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki dotyczące:… 3) sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto 
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Czy zamawiający uzna za spełniony warunek działu w postępowaniu, jeżeli Wykonawca prowadzący 
działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej inżynierów 
budownictwa na kwotę 50 000,00 euro. Nadmieniam, że w tym przypadku zakres prowadzonej działalności 
będzie obejmował projektowanie.  
W załączeniu polisa. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postepowaniu w zakresie ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej na podstawie ww. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów 
budownictwa na kwotę 50 000,00 euro.  
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Zgodnie z Rozdziałem XIII SWZ pkt 35 „Przeliczanie walut obcych na walutę PLN: Do przeliczania 
wszystkich wartości określonych w SIWZ, a występujących w innych walutach niż PLN zastosowany 
zostanie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany w dniu ukazania się ogłoszenia  
o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych…” 
 
  

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki przy wskazaniu terminu związania 
ofertą, o którym mowa w Rozdziale XVI pkt 1 SWZ: 
jest: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 11 czerwca 2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 
winno być: 
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23 czerwca 2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 
 

W ślad za powyższym zmianie ulega Załącznik Nr 1 do SWZ – Oferta w pkt. VII. 
jest: 

„VII. 
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji warunków 
zamówienia - 30 dni. tj. do dnia 11 czerwca 2021 r.” 
 
winno być: 

„VII. 
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji 
warunków zamówienia - 30 dni. tj. do dnia 23 czerwca 2021 r.” 
 
Skorygowany Załącznik nr 1 do SWZ stanowi załącznik Nr 1 do niniejszych wyjaśnień SWZ. 
 
Zamawiający dokonał również stosownej korekty  terminu związania ofertą w ogłoszeniu o zamówieniu. 
 

 
 
Ww. wyjaśnienia stanowią integralną treść SWZ. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe 

wyjaśnienia podczas sporządzania ofert. Mając na uwadze treść wyjaśnień do SWZ, Zamawiający  
nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.  
 
 

 
Z poważaniem 
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