
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO 
wraz 

ze zmianą treści SIWZ 
 
 
 
ZAPYTANIE – nr 2 
 

Pytania do treści SIWZ 
 
Pytanie 1. 
W dniu 23 czerwca 2020 r. uchwalono Ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r.o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (Dz.U. poz. 1086].  Zgodnie z treścią 
przepisu art. 15vb ust. 1 według którego do zamówień publicznych udzielanych na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stosuje się 
przepisy tej ustawy dotyczące umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
uwzględnieniem ust. 2-8. Jednocześnie w ust. 5 ww. przepisu określono, że 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości nieprzekraczającej 
5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej 
zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
Treść powyższych przepisów, ma zastosowanie do przetargów ogłoszonym po dniu 23 
czerwca 2020 r. 
Niniejszy przetarg został ogłoszony w dniu 26 listopada 2020 r., tym samym przepisy 
powyższej ustawy mają zastosowanie do tego zamówienia. 
Tymczasem, w pkt XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określił, że będzie 
wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% 
zaoferowanej ceny brutto. 
 
Jednocześnie, Zamawiający nie wskazał, czy ustalenie wyższego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy jest uzasadnione przedmiotem zamówienia lub 
wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia. Takiego opisu nie zawarto 
również w SIWZ. 
Mając na względzie obowiązujące przepisy, Zamawiający w sposób obligatoryjny 
powinien ustalić granicę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie lub maksymalnej wartości 
nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy. 
Tym samym, proszę o zmniejszenie granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
- z 10% na 3%. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający akceptując treść zapytania działając w trybie art. 38 ust 4 PZP  
dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób: 
 

1. SIWZ w rozdz XVIII p 1 poprzez zamieszczenie nowego wpisu o treści  
„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem 
umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 



kwocie stanowiącej  5 % zaoferowanej ceny brutto”. 
2. W § 10 ust 1 umowy ( zał nr 6 do SIWZ) poprzez zamieszczenie nowego wpisu 

o treści  „Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed 
podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w kwocie stanowiącej  5 % zaoferowanej ceny brutto”. 
 
Pytanie 2 

Czy Zamawiający udostępni załączniki - w tym formularz oferty i pozostałe dokumenty, 
w formie edytowalnej, co znacznie ułatwi wypełnianie oferty jak i niezbędnych 
oświadczeń. 
 
Odpowiedź 
W celu ułatwienia sporządzenia oferty, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej 
załączniki - w tym formularz oferty i pozostałe dokumenty, w formie edytowalnej 
 
Pytanie 3 
Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa (C0VID19) i faktem, że jest coraz więcej przypadków zakażeń na terenie 
powiatu , gdzie nasze przedsiębiorstwo prowadzi działalność, co ma istotny wpływ na 
właściwe, kompletne przygotowanie ofert w postępowaniu, z uwagi na zmianę 
organizacji pracy u wykonawców (w tym praca zdalna oraz dostosowanie procesu pracy 
do warunków sanitarnych), proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wydłużenia terminu składania ofert w prowadzonym postępowaniu. 
 
Odpowiedź 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu składania ofert w 
prowadzonym postępowaniu.  
 
 
 
 


