Dotyczy: postepowania na wyłonienie Wykonawcy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa
Hal produkcyjnych o łącznej pow. 4000m2 wraz z zapleczem socjalnym oraz wykonanie
fundamentów pod węzeł betoniarki w Babsku przy ul. Polnej 3”
Informujemy , że do ZAPYTANIA OFERTOWEGO na w/w zadanie wpłynęły pytania:
1.

Jednym z kryteriów oceny ofert przetargowych jest posiadanie przez Wykonawcę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w
wysokości nie mniejszej niż 4.000.000,00 (cztery miliony złotych). Nasza Firma
posiada od wielu lat ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności na kwotę
3.000.000,00 zł. Jako Wykonawca Generalny, realizowaliśmy wiele inwestycji, gdzie
była
to
kwota,
która
w
zupełności
wystarczyła.
W związku z powyższym proszę o zmianę warunku posiadania OC działalności
na kwotę nie mniejszą niż 3 mln zł.

2.

Zamawiający w ogłoszeniu w pkt. VI ust. 1c) określa, że oferent musi być w dobrej
kondycji finansowej, a na poparcie tego musi przedstawić dokumenty potwierdzające
tj. bilans, rachunek zysku i strat z okres ostatnich 3 lat w tym za rok 2012. Natomiast
w pkt. VII ust. 1g) Zamawiający wymaga dostarczenia kserokopii (poświadczonej za
zgodność z oryginałem) bilansów oraz rachunku zysków i strat za okres ostatnich
dwóch lat
Jakie należy dołączyć prawidłowe dokumenty?

Wyjaśnienia:
Ad.1 Nie widzimy podstaw zmieniania warunków progowych.
Inwestycja będzie realizowana na terenie funkcjonującego zakładu produkcyjnego,
gdzie występuje potencjalne zagrożenie wyrządzenia strat. Firmy realizujące tej skali
inwestycje legitymują się ubezpieczeniami 5 mln i więcej.
Próg 4 mln uważamy, że nie jest wysoki.
.
Ad.2 Dokumenty poświadczające też powinny być za okres trzech lat
Tak jak jest podane w pkt VI ust. 1c).
Pozdrawiam
Krzysztof Bańkowski
tel: 605 940 631
krzysztofbankowski@sienkiewicz.com.pl
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Zakład produkcyjny w Babsku
SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
ul. Polna 3
BABSK
96-200 Rawa Mazowiecka
tel/fax: (46) 814-70-39
babsk@sienkiewicz.com.pl

Siedziba Spółki:
SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o.
04-761 Warszawa
ul. Zwolenska 64A
NIP: 113-00-22-302
REGON: 010007690
KRS: 38922
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydzial Gospodarczy KRS
Kapital zakladowy: 50000,00 zl

