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(wysłano wyłącznie w formie elektronicznej)

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI 

KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG V A 

BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU 

REGIONALNEGO

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ, ZMIANA TREŚCI SIWZ oraz ZMIANA TERMINU 
SKŁADANIA OFERT

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust.1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający 

publikuje treść zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1. 

Czy jako "informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert" zgodnie ze SIWZ Zamawiający uzna zaświadczenie z banku, w którym Bank 

zaświadcza, że firma (Wykonawca) jest klientem danego Banku i może ubiegać się o 

zaciągnięcie zobowiązania o charakterze kredytowym na kwotę ........ PLN.  

Dalej w treści zaświadczenia jest: 

"Jednocześnie informujemy, że zaciągnięcie zobowiązania o charakterze kredytowym w 

kwocie o której mowa w zaświadczeniu uzależnione jest od spełnienia przez firmę wymogów 
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formalno-prawnych obowiązujących w Banku oraz posiadanie zdolności kredytowej na dzień 

ubiegania się o zawarcie transakcji kredytowej. Ponadto Bank informuje ,że ocena zdolności 

kredytowej nie stanowi deklaracji udzielenia kredytu i nie może być źródłem jakichkolwiek 

roszczeń wobec Banku w tym zakresie.  Zaświadczenie wydaje się na wniosek Klienta."

Odpowiedź:

Zamawiający wskazuje, iż w rozdziale 7 punkcie 4 SIWZ wyraźnie wskazano:

„W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 

2) PZP dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, należy na wezwanie zamawiającego, 

pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie (nie krótszym niż 5 dni) następujący dokument:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert”.       

 Mając zatem na uwadze powyższe zaświadczenie z Banku, iż „Wykonawca jest klientem 

danego Banku i może ubiegać się o zaciągnięcie zobowiązania o charakterze kredytowym na 

kwotę ........ PLN.” po dokładnej jego analizie i zbadaniu jego poprawności może zostać 

uznane jako prawidłowy dokument złożony celem wykazania spełnienia warunku działu w 

postępowaniu w zakresie zdolności kredytowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze niedopuszczalne jest dokonywanie oceny 

dokumentów, które wykonawca zamierza złożyć w postępowaniu przetargowym.

Pytanie  nr 2

Czy w poz.25 przedmiaru tj. Humusowanie skarp z obsianiem przy gr. warstwy humusu 

5cm - ilość 86 245,00 m2 nie ma czasem pomyłki?  W poprzednim przetargu - marzec 2020 r. 

w tej pozycji było - 8645,00 m2. Prosimy o informację.

Odpowiedź:

W przedmiarze w poz. 25 powinno być 8645,00m2. Błąd wynika z omyłki pisarskiej.
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz w związku z udzieleniem odpowiedzi 

na pytania Zamawiający dokonuje zmiany treści przedmiaru robót., stanowiącego  załącznik 

nr 11 do SIWZ. Aktualny przedmiar robót - załącznik nr 11 do SIWZ (plik pod nazwą: Zał.nr 11 

do SIWZ - przedmiar z 04.11.2020) zamieszczono na stronie: 

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_lipinki/zamowienia_publiczne

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym 

postępowaniu i dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1)    w rozdziale 11. SIWZ pkt. 7 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być 
opisana jak niżej:

Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony na:

ROZBUDOWA GEOŚCIEŻKI KOPALNIA BABINA W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY 
INTERREG V A BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020 W RAMACH CELU EUROPEJSKA 

WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 
nie otwierać przed 13.11.2020 r., godz. 9:00

Adres Wykonawcy”

2)    w rozdziale 12 SIWZ pkt. 1 oraz 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (ul. Budowlanych 21, 68–200 Żary) do 

dnia 13.11.2020 r. do godz. 8:30 w Nadleśnictwie Lipinki pokój nr 16 (sekretariat).”

„2.Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.11.2020 r. o godz. 9:00 w Nadleśnictwie Lipinki (ul. 

Budowlanych 21, 68 – 200 Żary) pokój nr 01 (przyziemie – sala konferencyjna).”

Michał Szczepaniak
Zastępca nadleśniczego
/podpisano elektronicznie/

Sporządził:

Marek  Glapa
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