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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Warunków Zamówienia 
 
 
Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu nr ZP/25/PN/2021 o udzielenie zamówienia 
publicznego pn. Wykonanie robót budowlanych dla zadania nr 04960 „Oświetlenie i elektryfikacja parku 
Brochowskiego – etap 1” WBO 
 

Szanowni Państwo,  
 

 
Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 w zw. Z ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm) udostępnia treść zapytań wraz wyjaśnieniami oraz 
na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
Pytanie nr 1:  
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego  ZP/25/TP/2021  Wykonanie robót budowlanych dla 
zadania nr 04960 „Oświetlenie i elektryfikacja parku Brochowskiego – etap 1” WBO proszę o udzielenie informacji 
odnośnie zapisu PKt. I 9.1.1.1 SWZ: 
"Wykonawca wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na 
budowie oświetlenia drogowego lub parkowego w trakcie którego do układania kabli pod ziemią stosowano 
metodę bezrozkopową. "  
Czy zamawiający ma na myśli wykazanie realizacji prac metodą przewiertową lub przeciskową. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Obie technologie spełniają postawiony warunek. 
 
Pytanie nr 2:  
Prace związane z budową oświetlenia ulicznego bądź parkowego wykonuje się w znacznej mierze metodą 
przewiertową lub przeciskową - proszę o informację, w jaki sposób wykazać wykonanie prac daną metodą. Czy 
dopuszcza się przedstawienie referencji o prawidłowym wykonaniu robót z załączonym planem z Projektu 
budowlanego, z którego będzie wynikać zastosowanie przewiertów bądź przecisków  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  
Wykonawca wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie, na wezwanie 
Zamawiającego, podmiotowych środków dowodowych dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych 
tj. Wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat 
liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na 
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca 
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. 
 
Zmiana nr 1 

Zamawiający informuje, że skreśla zapis w §4 ust. 7 wzoru umowy i nadaje mu nowe brzmienie o  treści: 

 

„7.Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu obowiązywania ubezpieczenia OC na cały okres trwania 
prac będących przedmiotem niniejszej Umowy i przedkładania na dowód tego Zamawiającemu bez osobnego 
wezwania nie później niż 3 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia polisy 
ubezpieczeniowej lub innego dokumentu wystawionego przez ubezpieczyciela potwierdzającego, że Wykonawca 
jest ubezpieczony na warunkach nie gorszych niż określone w ust. 6 wraz z kompletem dokumentów 
ubezpieczeniowych, pod  rygorem  dokonania  zapłaty składki ubezpieczenia lub  zawarcia  umowy 
ubezpieczenia przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia  
poniesionych  kosztów  z  tytułu  ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Wykonawca  udziela  nieodwołalnego  pełnomocnictwa  Zamawiającemu  do  zawarcia  w  jego imieniu umowy 
ubezpieczenia na warunkach wskazanych w tym paragrafie Umowy.” 
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Zmiana nr 2 

Zamawiający informuje, że skreśla zapis w §11 ust. 15 wzoru umowy i nadaje mu nowe brzmienie o  treści: 

„Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

i wszystkich wymaganych dokumentów, nie wyrazi na piśmie zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający 

zaakceptował projekt umowy. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia, o których mowa  

w zdaniu poprzednim, gdy umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w SWZ, w niniejszej 

umowie lub dokumentach stanowiących jej integralną część lub nie zawiera wymaganych dokumentów, 

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9 oraz zawiera postanowienia 

niezgodne z § 11 ust. 7 umowy (art. 463 ustawy Prawo zamówień publicznych).” 

 

Zmiana nr 3 

Zamawiający informuje, że skreśla zapis w §11 ust. 31 wzoru umowy i nadaje mu nowe brzmienie o  treści: 

„Jeśli roszczenia pomiędzy Zamawiającym a podwykonawcą lub podwykonawcą a dalszym podwykonawcą są 

przedmiotem sporu sądowego i Wykonawca zabezpieczy roszczenia Zamawiającego o zwrot tej kwoty  

w razie wystąpienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę z roszczeniami względem 

Zamawiającego, Zamawiający, o ile uzna zabezpieczenie za należyte, jest uprawniony do wypłaty na rzecz 

Wykonawcy kwot spornych.  Pozostała część z faktury końcowej zostanie wówczas zapłacona Wykonawcy  

w ciągu 30 dni po złożeniu  oświadczeń Podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o dokonaniu 

całkowitego rozliczenia umów łączących ich z Wykonawcą lub przedłożeniu prawomocnego orzeczenia sądu 

stwierdzającego niezasadność roszczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców (w razie sukcesywnego 

dostarczania ww. dokumentów zatrzymane kwoty będą wypłacane sukcesywnie). Inspektor Nadzoru ma prawo 

do zażądania dowodów (kopii przelewów bankowych, wyciągów bankowych itp.) dokonanych rozliczeń 

z podwykonawcami, a Wykonawca jest zobowiązany je przedstawić.” 
 

Zmiana nr 4 

Zamawiający informuje, że skreśla zapis w §16 ust. 4 wzoru umowy i nadaje mu nowe brzmienie o  treści: 

„Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wobec osób fizycznych, od których 

dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 

w postępowaniu, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa, a także w celu jej realizacji.  Przekazanie 

jakichkolwiek danych osobowych  pracowników wykonawcy lub też  osób z nim współpracujących w związku 

z zawarciem  i wykonywaniem umowy będzie następować  za wiedzą i zgodą Wykonawcy, który jest 

zobowiązany posiadać podstawy prawne dla przetwarzania danych osobowych tych osób, przekazać tym 

osobom niezwłocznie  po przekazaniu ich danych Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przetwarzania przez 

Zamawiającego  zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Umowy.” 

 

Zmiana nr 5: 

Zamawiający informuje, że zmianie ulegają terminy:  

- składania ofert na dzień 06.07.2021r. godzina: 09:00  

- otwarcia ofert na dzień 06.07.2021r. godzina: 12:00  

- termin związania ofertą na dzień 04.08.2021r. (zmianie ulega punkt 19 Instrukcji dla Wykonawców) 

 
 
W związku z odpowiedziami na Wykonawcy ciąży obowiązek uwzględnienia ich w treści oferty. 
Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian. 
 
 
Z poważaniem 
 
Magdalena Świątek 
 
Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
 

 
 
   

Do wiadomości: 
1. Adresat 
2. dudep, a/a 
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