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Odpowiedzi z dnia 03/08/2016 na zapytania potencjal nych oferentów: 

Pytania: 

 
Odpowiedzi: 
 

Prosimy o zwrócenie uwagi, że postępowanie przeprowadzane jest zgodnie z Art. 701 i 
następnych Kodeksu Cywilnego oraz Zasadą konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014-2020. 

Odwołanie do poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter 
wyłącznie pomocniczy. 
 
Ad. 1. Zapis od wpisie do Katastru Wodnego zostanie zamieszczony w Umowie. 

Ad. 2. Z § 1 Pkt. 1 wykreśla się zapis „zgodnie z Załącznikami w § 21.” 

Z § 21 usuwa się w całości „Wykaz załączników do umowy” na rzecz zmienionego § 20 – 

patrz aktualna wersja wzoru Umowy 

Ad. 3. roboty (nawet pominięte w przedmiarze) , wynikające z dokumentacji, muszą być realizowane 

w ramach zamówienia podstawowego i nie są robotami dodatkowymi, za które 

przysługiwałoby odrębne wynagrodzenie 

Ad. 4. przez pojęcie „wymagane cele” Zamawiający rozumie cele, określone w projekcie PB, PW 

oraz pozostałych dokumentach 

Ad. 5. Nie - Patrz odpowiedzi na zapytania dot. Umowy. 
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Ad. 6. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia takiego zapisu. 

Ad. 7. � 

1. Zapis zostanie wprowadzony 

2. Zapis zostanie wprowadzony 

6. *** (usunięty) – czynności wymienione w Pkt. 6a i b zostały wyszczególnione w Pkt. 3 a 

i b oraz w Pkt. 4  

Ad. 8. Zapisy §18 pozostawia się bez zmian. 

Ad. 9. Zapisy § 19 pozostawia się bez zmian. 
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Pytanie: 

1. W zawiązku z odpowiedzią na pytanie nr 4 z dnia 29.07.2016 r., zgodnie z zapisami Regulaminu pkt. 8.4 
ppkt. 2 „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 
przypadku innych podmiotów, na zasobach, których polega Wykonawca – wykazując spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu – kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych 
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę”. 
Prosimy o określenie jakie dokumenty należy przedstawić dla podmiotu na zasobach których polega 
Wykonawca? 

Odpowied ź: 
 
Umowa nie precyzuje za pomocą jakich dokumentów Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, 
że zasobami podmiotów trzecich będzie rzeczywiście dysponował. W szczególności takim 
dokumentem może być pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego. Umowa nie określa przy tym jaką 
formę oraz treść powinno mieć owo „pisemne zobowiązanie”. 

 

Pytanie: 

 Oferent zwraca się do Zamawiającego o udostępnienie pozwolenia na budowę. 

 
Odpowied ź: 
  
Zamawiający oświadcza iż posiada prawomocne pozwolenie na budowę Nr 270/2016 z dnia 
20/06/2016, wydane przez Starostę Pleszewskiego, dot. inwestycji pn. „Rozbudowa części 
biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Kucharach k/ Kalisza.” 


