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Odpowiedzi Zamawiającego Nr 1  
z dnia 13.12.2011 r.  

na pytania Wykonawców 
 

do  
 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW  
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) 

 
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NA ROBOTY BUDOWLANE 
 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy 

 
Zadanie Nr VIII – Modernizacja ujęcia i SUW „Biała Głuchołaska” w Głuchołazach 

- zadanie 3a. 
 

Zadanie jest realizowane w ramach Projektu pn.:  
„Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy 

Głuchołazy”.  Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08  
 

Zamówienie współfinansowane przez  
Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 
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Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dalej ustawa Pzp, udzielam 
Wykonawcom wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadane pytania. 

 
Pytanie z dnia 07.12.2011 r. 

 

 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Jeżeli Wykonawca na dzień składania ofert nie będzie posiadał sporządzonego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2011, to przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część 
sprawozdania finansowego a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z 
przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania – 
rachunku zysków i strat, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, na które posiada sprawozdanie 
finansowe, czyli za lata 2010; 2009; 2008, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– za ten okres. 
 

Pytanie z dnia 12.12.2011 r. 
 
Pytanie 1 

 
 
Odpowiedź na pytanie 1: 
 
W bieżącym roku święta wypadają w dnie wolne od pracy, tylko 1 dzień świąt wypada w 
poniedziałek. W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę brak rezerwy czasowej na 
terminowe ukończenie Projektu nie możemy uwzględnić wniosku Wykonawcy o przedłużenie 
terminu składania ofert. Należy również nadmienić, że termin na przygotowanie oferty w tym 
postępowaniu wynosi aż 40 dni.  
 
 
 

Pytanie z dnia 13.12.2011 r. 
 
 
Pytanie 1 
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Odpowiedź na pytanie 1: 
 
Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat, teren który będzie placem budowy nie 
był zalany lub podtopiony w wyniku ulewnych deszczy lub powodzi. W czasie powodzi w lipcu 
1997 r. podtopiona była tylko droga dojazdowa do rejonu ujęcia wody (RUW) w 
Głuchołazach przy ul. Gen. Andersa 94. 
 

 
Kierownik Zamawiającego 

 
Dariusz Wór-Grech 

 
 
 
 
Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 13.12.2011 r. 


