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Cz. 9  
 

179. W odpowiedzi nr 2 pkt. 24 dot. Trybuny metalowe demontowalne (mobilne) na ok. 200 miejsc; 
np. produkcji PHU „WAMAT” nie podano czy barierka omawianych trybun ma być montowana 
z przodu i czy ma zostać również uwzględniona.  
Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem. Bez barierki z przodu. 
 

180. W Rozdziale 5 pkt 2. 2) a) SIWZ jest napisane: 
(…) posiada minimum siedmioletnią praktykę zawodową oraz niezbędne doświadczenie 
zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej 
dwóch inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów 
kubaturowych użyteczności publicznej o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 20.000.000,00 
zł netto (..) 
natomiast w Załączniku nr 2 do formularza oferty- Wykaz osób pkt. 1 jest napisane: 
(…) posiada ……….. praktykę zawodową oraz niezbędne doświadczenie zawodowe polegające 
na pełnieniu funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu co najmniej dwóch inwestycji 
polegających na budowie lub przebudowie kubaturowych obiektów użyteczności publicznej o 
wartości każdej roboty nie mniejszej niż 20.000.000 zł netto. 
 
Prosimy o dopisanie w Załączniku nr 2 do formularza oferty- Wykaz osób pkt. 1 słowa 
„remoncie” zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 5 pkt 2. 2) a) SIWZ. 
Odp.: Należy dopisać słowo „remoncie” w załączniku 2 do formularza oferty.  

 
181. W odpowiedzi na pytanie 95 – Jaką Wykonawca ma przyjąć wysokość Sumy Gwarancyjnej 

ubezpieczenia OC w sekcji II ubezpieczenia budowy-montażu  (CAR)?- Państwa odpowiedź 
brzmiała – „zgodnie z SIWZ. Do wartości kwoty oferty”. Niestety w SIWZ nie jest ściśle 
określona Suma Gwarancyjna (SG) OC w sekcji II  ubezpieczenia budowy-montażu (CAR). 
Rozumiemy, że Suma Ubezpieczenia polisy CAR powinna przybrać wartość kwoty z oferty ale 
SG OC z sekcji II zwyczajowo jest określona procentowo bądź podana kwotowo. Zatem 
prosimy o podanie wysokości  SG OC i zaakceptowanie na poczet niniejszego ubezpieczenia 
OC z tytułu prowadzenia działalności. 
Odp.: Wysokość SG OC należy przyjąć na poziomie 100% wartości kwoty oferty .Nie 
akceptujemy zaliczenia ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności.   
Należy ubezpieczyć budowę zgodnie z zapisami SIWZ  
 
 

182. Informujemy, że krzewy zadołowane przez poprzedniego Wykonawcę są w kiepskiej formie i 
prawdopodobnie nie nadają się do ponownego nasadzenia. 
Odp.: Patrz odpowiedź do pytania 164. 
 

 
 


