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WYJAŚNIENIE NR 1  

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym pn: 

„Organizacja gospodarki wodno – ściekowej dla miejscowości Łekno – Tarnowo Pałuckie”  

II ETAP  

 

 

1. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuję, 

że w związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęły pytania dotyczące w/w 

zamówienia: 

PYTANIE NR 1 

„W związku z długim okresem realizacji ww. zamówienia, prosimy o potwierdzenie, że 

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu 

zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust 4 ww. ustawy 

oraz tworzenie pozostałej części zabezpieczenia należytego wykonania umowy poprzez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane przy jednoczesnym 

uwzględnieniem obowiązku, o którym mowa w art. 150 ust. 6.” 

ODPOWIEDŹ NR 1 

Tak. Zamawiający, aby zmniejszyć obciążenia finansowe Wykonawcy związane z 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy 

zgodnie z art. 150 ustawy Pzp ust. 3, 4 6 tj. w zakresie Części III i IV Zamawiający dopuszcza 

możliwość tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

roboty budowlane, gdyż przewidywany okres realizacji Części  III i IV  zamówienia jest 

dłuższy niż rok. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że wniesienie pełnej wysokości 

zabezpieczenia winno nastąpić do połowy okresu, na który zostanie zawarta umowa na daną 

część zamówienia.  

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, wprowadził  

zmiany do Specyfikacji Istotnych  Warunków Zamówienia. 

PYTANIE NR 2 

Czy zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego.  

ODPOWIEDŹ NR 2 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego. Szczegóły określa  § 5 

ust. 6 – 9 projektu umowy – zawierający ogólne warunki umowy, stanowiący Załącznik Nr 8 

do SIWZ. 

PYTANIE NR 3 

Z uwagi na konieczność zaangażowania własnych środków finansowych Wykonawcy już na 

etapie przed rozpoczęciem realizacji oraz na jej wstępie (koszty gwarancji ubezpieczeniowych, 

koszt zakupu materiałów i urządzeń, koszty realizacji usług przez podwykonawców i dalszych 



podwykonawców, które zobowiązani jesteśmy uregulować przed otrzymaniem środków od 

inwestora), prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający wyraża zgodę na cesję 

wierzytelności, wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku? 

ODPOWIEDŹ NR 3 

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na cesję wierzytelności, 

wynikających z realizacji przedmiotowego zadania na rzecz banku.  

PYTANIE NR 4 

Prosimy o potwierdzenie, że okres rękojmi po upływie którego zwracane jest zabezpieczenie 

należytego wykonania  umowy wynosi 5 lat. 

ODPOWIEDŹ NR 4 

Nie. Zapis § 14 projektu umowy – zawierający ogólne warunki umowy, stanowiący Załącznik 

Nr 8 do SIW, brzmi: „zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady                     

zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”. 

Podobnie treść rozdziału XVI ust. 4 SIWZ stanowi, że: „zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.”.  Z powyższego nie wynika, by 

okres rękojmi po upływie którego zwracane jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wynosił 5 lat.  

W celu rozwiania wszelkich wątpliwości  w powyższym zakresie oraz uszczegółowienia zasad 

wnoszenia zabezpieczenia na okres dłuższy niż 5 lat, Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 

ustawy Pzp, wprowadził odpowiednie zmiany do Specyfikacji Istotnych  Warunków 

Zamówienia. 

 

PYTANIE NR 5 

W nawiązaniu do postanowień rozdziału XV SIWZ oraz par. 17 wzoru umowy dotyczących 

ubezpieczenia OC, prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może przedłożyć posiadaną przez 

siebie polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 

kwota wynagrodzenia brutto, która będzie zawarta na okres roczny i odnawiana corocznie do 

czasu zakończenia realizacji zamówienia.  

ODPOWIEDŹ NR 5 

Nie. Wyjaśnić należy, że Zamawiający nie wymaga udokumentowania  odpowiedniego 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy  w celu oceny warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących zdolności ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy, zgodnie z art. 

22 c ustawy Pzp. Natomiast Zamawiający wymaga, by Wykonawca po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawił opłaconą polisę 

ubezpieczeniową OC, w zakresie zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego w wyniku ryzyka 

niewykonania albo nienależytego wykonania zamówienia publicznego oraz szkód 

spowodowanych przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia, na pełną kwotę brutto 

podaną w ofercie. Zawarcie ubezpieczenia OC jest wymagane przed zawarciem umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w związku z realizacją przedmiotu umowy.  



Polisa OC z tytułu prowadzonej przez Wykonawcę działalności, przedstawiana w ramach 

wykazania spełniania warunku nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. Nie jest to 

ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest 

przedmiotem zamówienia.  Natomiast ubezpieczenie kontraktu służy zabezpieczeniu roszczeń 

w wyniku szkód spowodowanych przez wykonawcę przy realizacji konkretnego zamówienia i 

jak wskazała KIO w wyroku z dnia 2009-02-24, KIO/UZP 161/09 jest dodatkowym sposobem 

zabezpieczenia realizacji zamówienia (oprócz zabezpieczenia należytego wykonania umowy). 

Zgodnie z cyt wyrokiem takie ubezpieczenie może być żądane przy zawarciu umowy, 

jako dodatkowy sposób zabezpieczenia realizacji zamówienia poza ustawowo 

przewidzianym zabezpieczeniem wykonania umowy. W związku z powyższym informacja  o 

takim żądaniu została zawarta w  rozdziale XV SIWZ w oparciu o art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp. 

 

2. Zgodnie z treścią powyższych odpowiedzi na pytania 1 i 4, Zamawiający na podstawie art. 

38 ust 4 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY  

 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana  wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie musi zostać wniesione przed 

podpisaniem umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem ustępu 5 – zgodnie 

z art. 148 Prawo zamówień publicznych wg jego wyboru w jednej lub 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 

 

2.  Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek 

bankowy Zamawiającego Nr 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190. 

 

3.   Zabezpieczenie ustala się w wysokości  5 % ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie 

ustala się w pełnych złotych z uwzględnieniem zaokrągleń matematycznych. 

 

4.  70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania   

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po odbiorze 

końcowym i usunięciu usterek). 

Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% wysokości 

zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady.  
 

5.     W zakresie Części III i IV Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę 

zabezpieczenia, zgodnie z art. 150 ust. 3, 4 i 6 ustawy Pzp, jako tworzenie go przez 

https://szukio.pl/fragmenty/1828
http://prawo.szukio.pl/prawo-zamowien-publicznych#art_36-ust_1-pkt_14


potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane odpowiedniej Części 

zamówienia. 

6.    W przypadku, o którym mowa w ust. 5, przed podpisaniem umowy o wykonanie 

przedmiotu zamówienia Wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty 

zabezpieczenia, dla danej Części zamówienia. Wniesienie pełnej wysokości 

zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta 

umowa na daną Część zamówienia. 

 

 

7.     Zamawiający wpłaci kwoty potrącane na rachunek bankowy Zamawiającego w tym 

samym dniu, w którym dokona zapłaty faktury. 

 

8.       Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekroczy 5 lat,  Wykonawca 

wniesie zabezpieczenie w pieniądzu na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

Wykonawca wniesie na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

 

9.     W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

10.   Wypłata, o której mowa w ust. 9, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

 

11.    W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1. 

 

12.  Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę  zmiany formy 

zabezpieczenia na: 

a) weksle z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej; 

b) ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego; 

c) ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie 

rejestrowym i rejestrze zastawów. 

13.    Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszenia jego wysokości. 

 

 

§ 14 załącznika nr 8 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 

 

§ 14. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

w wysokości stanowiącej 5% ceny ofertowej tj.  

1) dla Części I w wysokości ………………………(słownie:…………) 

w formie……………………… 

2) dla Części II w wysokości ………………………(słownie:…………) 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/17074707_art(148)_1?pit=2020-03-05


w formie……………………… 

3) dla Części  III  w wysokości ……………….(słownie:………………) 

w formie …………………………… 

4) dla Części IV w wysokości ………………(słownie:…………………) 

w formie…………………………… 

2. 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (po 

odbiorze końcowym i usunięciu usterek), na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy. 

3. Pozostała kwota: 

1) dla Części I w wysokości ………………………(słownie:…………) 

2) dla Części II w wysokości ………………………(słownie:…………) 

3) dla Części III w wysokości ……………………..(słownie:………….) 

4) dla Części IV w wysokości ……………………..(słownie:………….) 

stanowi zabezpieczenie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i zostanie 

zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie dla Części ………w formie …………………..Wykonawca wniósł na 

okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się  do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 

innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

6.  Wypłata, o której mowa w ust. 5, nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust 1 ustawy Pzp. Zmiana formy 

zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości.  

8. W zakresie Części….Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie przez Wykonawcę 

zabezpieczenia, zgodnie z art. 150 ust. 3, 4 i 6 ustawy Pzp, jako tworzenie go przez 

potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. Wykonawca wniósł  

………% kwoty zabezpieczenia, dla ….Części zamówienia w formie ………..  

9. W przypadku o którym mowa w ust. 8 wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie 

może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa na Część 

…. tj do ……..Zabezpieczenie tworzone będzie przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane roboty budowlane. Zamawiający wpłaci kwoty potrącane na 

rachunek bankowy Zamawiającego w tym samym dniu, w którym dokona zapłaty 

faktury. 

 

3. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian, Zamawiający nie przedłuża terminu 

składania i otwarcia  ofert. 

4. Wprowadzone zmiany nie prowadzą do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

5. Powyższe wyjaśnienia i zmiany w SIWZ Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  

www.gzgkimwagrowiec.pl. 

6. Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty.   

                                                                                               Dyrektor GZGKiM w Wągrowcu 

                                                                                             /Agnieszka Ciemachowska/ 

http://www.gzgkimwagrowiec.pl/

