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Dotyczy: przetarg nieograniczony na: „Prace czerpalno – refulacyjne w 2012r”.  PO-
II-370/ZZP-3/45/12 
 
 

W związku z pytaniami z dnia 10.08.2012r.  dotyczącymi wymienionego w tytule 
przetargu skierowanymi przez jednego z Wykonawców, działając w oparciu o art. 38 
ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. 
U. z  2010 r. nr 113 poz. 759), Zamawiający wyjaśnia  i wprowadza następujące 
zmiany: 
 
Pytanie: 
Wg SIWZ Rozdz.V pkt 1 ppkt 4 Zamawiający określił wymaganą wartość robót 
refulacyjnych 3 500 000,00. Prosimy o podanie waluty  oraz wyjaśnienie czy jest to 
wartość natto czy brutto. 
Odpowiedź: 
 
Wartość robót refulacyjnych 3 500 000,00 brutto, należy podać w  PLN. 
 
Pytanie: 
W Rozdziale VI Wykonawcy zagraniczni Zamawiający wskazuje na zastąpienie 
dokumentów,  których mowa w Rozdz. V pkt 1 ppkt 1) i 2) innymi wystawionymi w 
kraju Wykonawcy.  Prosimy o sprawdzenie tego zapisu, gdyż wynika z niego, że 
należy zastąpić oświadczenie wg zał. Nr 2 oraz zał. Nr 3 innymi dokumentami 
 
Odpowiedź: 
W Rozdziale VI Wykonawcy zagraniczni wprowadza zmianę : 
 
Jest : 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 
ppkt 1) i 2) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 
 

Ma być : 
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 1 
ppkt 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
 
 
 


