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Wyjaśnienie 1            

              Łomża, dnia 26.06.2018r. 

TEIR/PU/03/2018 

Dotyczy realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 

MW z wykorzystaniem biomasy jako paliwa.” 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły zapytania 

dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 

1. W kontekście odbywającego się przetargu chciałem zapytać, czy Zamawiający dopuszcza następujące 

brzmienie: 

posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i 

doświadczenia tj.:  

a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w 

okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie – minimum 3 zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji 

projektowej dla obiektu ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 10,0 MWth, 

opartej o kocioł wodny, termoolejowy lub parowy opalany biomasą leśną, z czego co najmniej jeden 

obiekt został  wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i 

podawania paliwa,  

b) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w 

okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie – minimum 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub 

elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 10,0 MWth, łącznie z kotłem wodnym, termoolejowym 

lub parowym opalanym biomasą leśną, z czego co najmniej jeden obiekt został wyposażony w 

instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa,  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

2. Czy Wykonawca, który wykonał projekt wykonawczy kompletnych dostaw technologii 

ciepłowni/elektrociepłowni składającej się z układu podawania paliwa, kotła, układu oczyszczania spalin z 

układem  odzysku ciepła wraz z stworzeniem koncepcji budynku hali, jednak w którego zakresie nie były 

projekty wykonawcze konstrukcji stalowej hali oraz fundamentów, a jedynie wytyczne do ich wykonania, 

będzie honorowany? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga by przedstawione przez Oferenta zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do 

wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i doświadczenia w ramach zrealizowanej dokumentacji 

projektowej o których mowa w pkt. 9.1 ppkt. 9.1.2 Zaproszenia do składania ofert SIWZ,  dotyczyły 

wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym obejmującej część konstrukcyjno-budowlaną. 

3. W kontekście punktu 10.1.2 SIWZ podpunkt b) i c) został zawężony wymóg wykazania się kierownikiem 

budowy lub koordynatora dla osoby, która nie tylko ma mieć doświadczenie na budowach ciepłowni lub 
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elektrociepłowni opalanej biomasą, ale jest dodatkowo sprecyzowane jakie to ma być paliwo (zrębka leśna 

- czyli jeśli to np.: kora to już nie spełnia wymogów) oraz że elementem musi układ odzysku ciepła. 

Podpunkt c) natomiast stanowi o tym, że należy przedstawić zaświadczenie do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa, co powoduje, że de facto zagraniczni kierownicy budowy nie będą honorowani. Nie 

potrafimy znaleźć żadnego racjonalnego wytłumaczenia, dla którego atutem dla Zamawiającego będzie 

fakt, że kierownik budowy/koordynator brał udział w postępowaniu gdzie jest montowany obiekt w 

postaci układu odzysku ciepła. Za te elementy odpowiada dostawca technologii. 

Sugerujemy następującą zmianę punktu 10.1.2 podpunkt b) SIWZ: 

Potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji na realizowanych 

(budowanych) obiektach biomasowych obejmujące swym zakresem co najmniej 1 zrealizowane roboty 

budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWth, opalanej biomasą,  

poświadczenia inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót wraz z poświadczeniem inwestora 

o należytym wykonaniu zrealizowanych robót. 

Odpowiedź: 

Pkt. 10.1 ppkt 10.1.2 lit. b) Zaproszenia do składania ofert SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

„b) Potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji na realizowanych 

(budowanych) obiektach biomasowych obejmujące swym zakresem minimum 2 zrealizowane roboty 

budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWth, opartej o kocioł wodny lub 

parowy opalany biomasą leśną, wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 

magazynowania podawania paliwa poświadczenia inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót 

wraz z poświadczeniem inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych robót.” 

W kontekście zmiany pkt. 10.1 ppkt 10.1.2 lit. b) Zaproszenia do składania ofert SIWZ,  pkt. 9.1 ppkt 9.1.3 

Zaproszenia do składania ofert SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

„9.1.3 posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: 

a) kierownikiem robót branży sanitarnej – musi posiadać uprawnienia zawodowe do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat 

doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji i urządzeń 

cieplnych; 

b) kierownikiem robót budowlanych – musi posiadać uprawnienia zawodowe do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży 

konstrukcyjno-budowlanej; 

c) kierownikiem robót branży elektrycznej i AKPiA – musi posiadać uprawnienia 

zawodowe do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych i min. 5 lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w 

branży instalacji elektrycznych i AKPiA. 

d) technologiem – musi posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch 

zadań projektowych i wykonawczych przedsięwzięć związanych z budową ciepłowni 

lub elektrociepłowni spalających w 100% biomasę. 

Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz może ustanowić koordynatora inwestycji 

spośród w/w kierowników lub technologa. Kierownik budowy winien mieć min. 5 lat 

doświadczenia na stanowisku kierownika robót budowlanych. Koordynator inwestycji 

winien mieć min. 2 letni staż jako koordynator realizacji projektów przy budowie kotłów 

wodnych lub parowych spalających w 100% biomasę. 
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Kierownik budowy lub koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi posiadać 

doświadczenie obejmujące swym zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane 

ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWth, opartej o kocioł 

wodny lub parowy opalany biomasą leśną, wyposażony w instalację odzysku ciepła ze 

spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 

W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji (z 

podaniem jego imienia i nazwiska) na zrealizowanych obiektach o mocy nominalnej 

minimum 5 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą leśną, wyposażony 

w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa 

wraz z załączeniem poświadczenia inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych 

robót. 

W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 

dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. 

zm.), 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, 

które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te 

posiadają wymagane uprawnienia i kwalifikacje oraz poświadczenia o którym mowa 

powyżej.” 

Pkt. 4.2 ppkt 1) lit. c) Ogłoszenia o zamówieniu przyjmuje nowe brzmienie: 

„c) posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co 

najmniej: 

- kierownikiem robót branży sanitarnej – musi posiadać uprawnienia zawodowe do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych,wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 5 lat doświadczenia 

na stanowisku kierownika robót w branży instalacji i urządzeń cieplnych; 

- kierownikiem robót budowlanych – musi posiadać uprawnienia zawodowe do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i min. 5 

lat doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej; 

- kierownikiem robót branży elektrycznej i AKPiA – musi posiadać uprawnienia zawodowe 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i min. 5 lat 

doświadczenia na stanowisku kierownika robót w branży instalacji elektrycznych i AKPiA. 

- technologiem – musi posiadać wiedzę i doświadczenie w realizacji co najmniej dwóch 

zadań projektowych i wykonawczych przedsięwzięć związanych z budową ciepłowni lub 

elektrociepłowni spalających w 100% biomasę. 

Wykonawca ustanowi kierownika budowy oraz może ustanowić koordynatora inwestycji 

spośród w/w kierowników lub technologa. Kierownik budowy winien mieć min. 5 lat 

doświadczenia na stanowisku kierownika robót budowlanych. Koordynator inwestycji 
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winien mieć min. 2 letni staż jako koordynator realizacji projektów przy budowie kotłów 

wodnych lub parowych spalających w 100% biomasę. 

Kierownik budowy lub koordynator inwestycji z ramienia Wykonawcy, musi posiadać 

doświadczenie obejmujące swym zakresem minimum 2 zrealizowane roboty budowlane 

ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 5 MWth, opartej o kocioł 

wodny lub parowy opalany biomasą  leśną, wyposażony w instalację odzysku ciepła ze 

spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa, 

W celu potwierdzenia w/w warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

potwierdzenie pełnienia funkcji kierownika budowy lub koordynatora inwestycji (z 

podaniem jego imienia i nazwiska) na zrealizowanych obiektach o mocy nominalnej 

minimum 5 MWth, opartej o kocioł wodny lub parowy opalany biomasą leśną, wyposażony 

w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa 

wraz z załączeniem poświadczenia inwestora o należytym wykonaniu zrealizowanych 

robót. 

W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z 

dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 

przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, 

zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z późn. 

zm.), 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, że osoby te posiadają wymagane 

uprawnienia i kwalifikacje oraz poświadczenia o którym mowa powyżej.” 

Pozostałe wymagania dotyczące wymagań jakie ma spełniać kierownik budowy oraz koordynator inwestycji 

zapisane w Zaproszeniu do złożenia ofert SIWZ nie ulegają zmianie. 

Zamawiający będzie honorował uprawnienia osób pochodzących z zagranicy i przeznaczonych przez Oferenta 

do pełnienia funkcji kierownika budowy i koordynatora Inwestycji zgodnie z zapisem pkt. 9.1 ppkt 9.1.3 

Zaproszenia do złożenia ofert SIWZ ” W/w osoby muszą posiadać ważne uprawnienia budowlane, o których 

mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.) lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub 

odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz.65 z 

późn. zm.)” 

4. Sugerujemy następującą zmianę punktu 9.1.2. podpunkt a) i b) SIWZ: 

posiadają zdolności techniczne i zawodowe, niezbędne do wykonania zamówienia, dotyczące wiedzy i 

doświadczenia tj.: 

 a) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie 

ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie – minimum 3 zamówienia obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu 

ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 9 MWth w paliwie, opalanej biomasą, 

b) zrealizowali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli, w okresie 

ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie – minimum 3 zamówienia obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 

nominalnej minimum 10,0 MWth, opalanej biomasą leśną, z czego co najmniej jeden obiekt został 

wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i podawania paliwa.  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do prośby Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach 

5. Prosimy o informację na jakim etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys 

ofertowy. Czy w związku z zapisami SIWZ „kosztorys w odniesieniu do kalkulacji ceny ma charakter 

informacyjny i stanowić będzie podstawę do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy […]” na etapie 

realizacji umowy, Zamawiający dopuszcza by kosztorys ofertowy złożony został przez Wykonawcę, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – przed podpisaniem umowy?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 10.2 ppkt.10.2.20 kosztorys ofertowy jest dokumentem jaki Oferent ma dostarczyć w  celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu ,w związku z czym wymagane jest jego złożenie 

na etapie składania oferty. 

6. Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje, a jeśli tak o przekazanie przedmiaru robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada przedmiaru robót. 

7. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest złożyć harmonogram rzeczowo-finansowy 

przed podpisaniem umowy (zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 17.14) i nie jest zobowiązany załączać go do 

oferty. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z pkt. 10.2 ppkt.10.2.20 harmonogram rzeczowo-finansowy jest dokumentem jaki Oferent ma 

dostarczyć w  celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym 

wymagane jest jego złożenie na etapie składania oferty.  

W przypadku zmian w okresie od złożenia oferty do podpisania umowy, mających wpływ na harmonogram 

rzeczowo-finansowy, musimy być on dostarczony  przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisem SIWZ pkt. 

17.14. 

8. W związku z brakiem zapisów w SIWZ oraz odniesieniem w Regulaminie do ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych, prosimy o potwierdzenie, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca może „polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych” oraz o wskazanie 

dokumentów jakich w danej sytuacji wymaga Zamawiający, czy wystarczające będzie złożenie 

zobowiązania danego podmiotu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza  by w przedmiotowym zadaniu Oferent „polegał na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych” 

9. W związku z zapisem SIWZ pkt. 20.12. „Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej inwestycji”. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza 

możliwość cesji na bank. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji na bank. 

10. W odniesieniu do zapisów SIWZ pkt. 9.3 „Spełnianie warunków  udziału w postępowaniu oceniane będzie 

w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wymienionych w pkt. 10 przedłożonych – zgodnie z 

żądaniem Zamawiającego – wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego” 

Prosimy o: 

- informację czy w przedmiotowym postępowaniu ma zastosowanie „procedura odwrócona” zgodnie z 

Prawem Zamówień Publicznych?  
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- wskazanie dokumentów jakie należy załączyć do oferty  

- wskazanie dokumentów, które Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć na wezwanie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

a) W prowadzonym postępowaniu przetargowym nie ma zastosowania „procedura odwrócona”. 

b) Dokumenty jakie należy załączyć do oferty wymienione są w rozdziale 10 Zaproszenia do składania 

ofert SIWZ. 

c) Oferent, na wezwanie Zamawiającego,  doprecyzuje i poprawi dokumenty wymienione w rozdziale 

10 Zaproszenia do składania ofert SIWZ w przypadku gdy Zamawiający uzna, że nie spełniają one 

wymagań opisanych w SIWZ i nie są wystarczające z punktu widzenia oceny oferty. 

11. W nawiązaniu do przetargu ogłoszonego na Państwa stronie internetowej oraz naszej rozmowy 

telefonicznej prosimy uprzejmie o odpowiedzi na poniższe pytania oraz sugestie: 

1) Uważamy, że wysokość polisy OC (20.000.000 PLN), którą winien posiadać każdy uczestniczący 

w konkursie przed ogłoszeniem wyników w/w jest stanowczo za wysoka. Prosimy o rozpatrzenie 

obniżenia sumy OC firmy składającej ofertę do 4.000.000 PLN i ew. wprowadzenie zapisu, że po 

wygraniu konkursu w MPEC wygrywający jest zobligowany w ciągu np. 7 dni do ubezpieczenia się 

w żądanej pierwotnie wysokości na czas trwania kontraktu pomiędzy stronami. 

Odpowiedź: 

Pkt. 9.1 ppkt 9.1.4 Zaproszenia do składania ofert SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

„9.1.4 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania    

zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

a) posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej, w tym w zakresie objętym przedmiotem zamówienia na 

kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), 

b) w przypadku posiadania przez Oferenta polisy odpowiedzialności cywilnej o wartości 

mniejszej niż określona w ppkt. 9.1.4 lit. a), Oferent jest zobowiązany do załączenia 

oświadczenia, że w przypadku wybrania jego oferty do realizacji, zobowiązuje się 

uzupełnić wartość polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kwoty 10 000 

000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) przed terminem podpisania umowy.” 

Pkt. 17.4 Zaproszenia do składania ofert SIWZ przyjmuje nowe brzmienie: 

„ 17.14. Przed zawarciem umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

17.14.1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na warunkach określonych w 

niniejszej SIWZ.  

17.14.2. ubezpieczenia budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych. 

Ubezpieczenie winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy. Wartość 

ubezpieczenia: min. 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów); 

17.14.3. przedłożenia szczegółowego harmonogramu realizacji inwestycji, sporządzonego 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ i załącznikiem nr 2 do SIWZ” 

Pkt. 4.2 ppkt 1) lit. d) Ogłoszenia o zamówieniu przyjmuje nowe brzmienie: 

„d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej możliwość wykonania 

zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: 

- posiada opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, w tym w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia na kwotę nie mniejszą 

niż 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów), 

- w przypadku posiadania przez Oferenta polisy odpowiedzialności cywilnej o wartości 

mniejszej niż określona powyżej, Oferent jest zobowiązany do załączenia oświadczenia, że 

w przypadku wybrania jego oferty do realizacji, zobowiązuje się uzupełnić wartość polisy 
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ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kwoty 10.000.000,00 zł (słownie złotych: 

dziesięć milionów) przed terminem podpisania umowy.” 

§ 20 projektu Umowy przyjmuje nowe brzmienie: 

„§ 20 

1. Wykonawca  przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia (…nazwa, numer, 

termin ważności)  potwierdzający, że Wykonawca w okresie realizacji umowy jest 

ubezpieczony od  odpowiedzialności  cywilnej w  zakresie  prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  10 000 000,00 PLN. 

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia w kwocie 10 000 000,00 PLN w całym 

okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania złożonego 

dokumentu ubezpieczeniowego, przedłoży nowy, aktualny dokument kontynuacji 

ubezpieczenia  pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność: 

a) Swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada  lub przy pomocy, których 

realizuje przedmiot umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, 

b) Mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt.  

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy (…nazwa, 

numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód mogących 

wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie 

winno objąć roboty, urządzenia oraz sprzęt budowy na kwotę nie mniejszą niż 10 000 000,00 

PLN w całym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakończeniem obowiązywania 

przedłożonego dokumentu ubezpieczeniowego przedłoży nowy aktualny dokument kontynuacji 

ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.” 


