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do wszystkich Wykonawców 
 
 

O D P O W I E D Ź 

na zapytania w sprawie SIWZ 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-04-05 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie 

zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. 

poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: 

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu 

Rehabilitacji, 

Treść pytań Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego są następujące : 

Pytanie 1  

14.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie 
zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować 
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w 
art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe 
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 

 co to oznacza, czy wystarczy skrócić termin wypłaty roszczenia z 30 na 14 dni ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wszelkie wymagania dotyczące wadium zostały 

przedstawione w  pkt.14 SIWZ.  

Pytanie 2 

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie ustalonego procentu zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy do 3% wskazując, iż wymóg zabezpieczenia realizacji umowy na tak wysokim poziomie przy 

tak dużej wartości zamówienia istotnie ogranicza konkurencję mając na uwadze, iż oznacza 

konieczność poniesienia kosztów z tego tytułu ze środków własnych wykonawcy gdyż jest wnoszone 

przed podpisaniem umowy. Taki wymóg w rzeczywistości może pozbawić możliwości ubiegania się o 
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zamówienie podmiotom zdolnym do jego wykonania, posiadającym stosowne doświadczenie jednakże 

nie mogącym sobie pozwolić na wyłożenie z góry tak znaczącej kwoty. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie ustalonego procentu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 3%.  Jednocześnie Zamawiający zwraca 

uwagę, że zabezpieczenia należytego wykonania umowy można wnieść w wielu różnych formach,  

niekoniecznie w pieniądzu, tak jak zostało to wskazane w pkt. 22.2. SIWZ: 

„ Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało 

rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. 

Zamawiający 

 


