
 
 
Nr  referencyjny zamówienia :  RRG. 341.ZP-9/17 
 

 

PYTANIA Z 02.08.2017 r. I UDZIELONE ODPOWIEDZI 
                         
                               dotyczy przetargu nieograniczonego pn.  
 

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ GIMNAZJUM  W STAREJ KAMIENICY            
                      WRAZ  Z  ZAKUPEM SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 

 
 

Pytanie  1 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
weksla? 
 

Odpowiedź: 
Nie – zgodnie z zapisem w SIWZ , Rozdział I. punkt XIX.  ppkt 3. 
 
Pytanie 2 
Czy zamawiający dopuszcza możliwość ustalenia zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w 
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w wysokości mniejszej niż 10 % umownej ceny podanej w 
ofercie ? Jesteśmy firmą działającą od lat na lokalnym rynku zarówno w sektorze prywatnym jak i samo-
rządowym, zrealizowaliśmy wiele inwestycji również na terenie Gminy Stara Kamienica. Naszym zdaniem 
przy kwocie na jaką wyszacowaliśmy zadanie koszt gwarancji bankowej w wysokości 10% będzie niepo-
trzebnie podrażał inwestycję. 
 

Odpowiedź 
W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz.U. z 2015 poz.2164 
z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji: 
 
Rozdział I. Instrukcja dla wykonawców (IDW): 
Punkt XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY    

jest: 
 

    „ 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
a)  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia w wysokości 10 % umownej ceny podanej w ofercie      
     b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie           

należytego   wykonani umowy w 100%   najpóźniej w dniu zawarcia umowy,  przed jej podpisaniem. 
 

               zmienia na: 
 

    „ 2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
a)  Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania  

o udzielenie zamówienia w wysokości  5%  umownej ceny podanej w ofercie      

     b) Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenie           
należytego   wykonani umowy w 100%   najpóźniej w dniu zawarcia umowy,  przed jej podpisaniem. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

W związku z wprowadzoną modyfikacją wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy – 
Zamawiający   zmienia:  
 
termin składania ofert    do   22 sierpnia   2017 r.    godz. 10:30   
termin otwarcia ofert     na   22 sierpnia    2017 r.    godz. 11:00. 
 

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian 
 
Wszelkie uzupełnienia i modyfikacje dokonywane w tworzących całość  dokumentach, a wpływające na 

postanowienia i treść dokumentów, muszą być uwzględnione w pozostałych dokumentach – i na odwrót.   

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian i są obowiązujące dla Stron postępowania. 
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