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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: postępowania nr ZP/9/PN/2021, pn. 03570 Obsługa eksploatacyjna urządzeń zapewniających obniżenie 

parcia hydrostatycznego wód gruntowych na płytę żelbetową i pozostałe elementy żelbetowej konstrukcji 
obiektu Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu wraz z monitoringiem obiektu 

 
 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 5 oraz ust.6  ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą  udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz 

działając na podstawie art. 137 ust.1 ustawy dokonuje następującej zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

 
Pytanie nr 1  
 

Zwracamy  się  z zapytaniem dotyczącym warunku udziału w postępowaniu opisanym w punkcie 9.1.2.2 IDW. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca biorący udział w postępowaniu, dysponował między innymi Geodetą 
posiadającym uprawnienia geodezyjne z zakresu geodezyjnej obsługi inwestycji, o których mowa w art. 43 pkt 3 i 4 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052  ze  zm.).  Prosimy  o  
informację  czy  zacytowany  pkt  3  nie  jest  omyłką  pisarką,  ponieważ  zakres uprawnień objęty tym punktem nie 
jest niezbędny, aby wykonawca mógł należycie zrealizować przedmiot zamówienia. Do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia wystarczające jest, aby Geodeta posiadał uprawnienia,  o  których  mowa  w  art.  43  pkt  4  
ustawy  z dnia  17  maja  1989  r.  Prawo  geodezyjne  i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 2052 ze zm.). W związku 
z powyższym wnosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie opisanym powyżej.    
 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1 (Zmiana nr 5)  

 
Zamawiający poprawia powyższą omyłkę poprzez wykreślenie w pkt. 9.1.2.2. IDW zwrotu „art. 43 pkt 3 i 4” i zastąpienie  
zwrotem „ art. 43 pkt 4)”.   
 
 

Z poważaniem  
 
Adam Leńczyk  
Kierownik Działu Przygotowania Inwestycji  
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi Marta Kwapisz, tel. 661 900 666  
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