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Do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 

 

 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do SIWZ w postępowaniu nr ZP/51/PN/2020 o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. 05000 - Oświetlenie miejsc niebezpiecznych na Biskupinie, Sępolnie i Bartoszowicach – projekt nr 366 WBO 
2018 (Budowa linii niskiego napięcia w rejonie ul. Dembowskiego i ul. Smętnej we Wrocławiu – oświetlenie terenu). 
  

Szanowni Państwo,  

Zamawiający informuje, że w powyższym postępowaniu wpłynęły niżej wymienione zapytania o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 
1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej ustawą (t.j. Dz. U. Z 2019 
poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy 
zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następujący sposób 

 
Pytanie nr 2 
Jakim personelem winien dysponować Wykonawca, aby spełniać warunki udziału w ogłoszeniu? ( ile osób, lata 
doświadczenia). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt 9 Instrukcji dla Wykonawców nie określa warunków udziału 
w postępowaniu. Na etapie realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany zapewnić personel zdolny do 
realizacji zamówienia i posiadający odpowiednie uprawnienia oraz kwalifikacje zgodnie z przepisami prawa celem 
należytego wykonania umowy. 
 
Pytanie nr 2  
Prosimy o uzupełnienie załączonych przedmiarów o pozycję dotyczące nasadzeń kompensacyjnych zieleni.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 (Zmiana nr 2) 
Zamawiający informuje, że uzupełnia przedmiary o pozycje dotyczące nasadzeń kompensacyjnych zieleni i publikuje 
na stronie www.wi.wroc.pl uzupełnione przedmiary.  
 
Pytanie nr 3 
Pozycje 6 i 7 przedmiaru brakuje jednostki obmiarowej. Prosimy o uzupełnienie. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 (Zmiana 3) 
Zamawiający informuje, że uzupełnia jednostkę obmiarową w pozycji 6 oraz 7 i publikuje na stronie www.wi.wroc.pl 
uzupełniony przedmiar. 
 
Zmiana 4  

Zamawiający informuje, że zmienia termin: 

- składania ofert na dzień 08.01.2021 godz. 11:30 

- otwarcia ofert na dzień 08.01.2021 godz. 12:00 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W związku ze zmianami na Wykonawcy ciąży obowiązek 

uwzględnienia ich w treści oferty. 

 
Z poważaniem 

Magdalena Świątek 

Kierownik Działu Prawnego i Zamówień Publicznych 
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