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WYJAŚNIENIE NR 3  

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 informuje, 

że w związku z prowadzonym postępowaniem wpłynęło pytanie dotyczące w/w 

zamówienia: 

PYTANIE  

„Czy w przypadku składania oferty na więcej niż jedna część, wadium w formie gwarancji 

może być wniesione na jednym dokumencie, czy też wymagane są osobne dokumenty 

gwarancji dla każdej części .”. 

 

ODPOWIEDŹ  

Tak. Wykonawca może wnieść wadium w formie niepieniężnej na jednym dokumencie. 

 

Ustanowienie wadium dla kilku części zamówienia może wynikać z jednego dokumentu. To, 

czy wykonawca przedłoży jeden dokument wadialny dla kilku części zamówienia, czy też kilka 

dokumentów (dokument dla każdej z części) nie przesądza o prawidłowości (lub nie) 

zabezpieczenia oferty wadium. W wyroku z 4 kwietnia 2011 r., KIO 620/11 Izba zwróciła 

uwagę, iż „Skuteczne wniesienie wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 

jest kwestią faktu a nie formy. Jedynym wyjątkiem od powyższego jest konieczność 

zachowania formy pisemnej takiego dokumentu i przedstawienia jego treści w języku polskim 

ze względu na postanowienia art. 9 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. Skuteczność zabezpieczenia oferty 

wadium zależy, w przypadku dokumentu gwarancyjnego, od faktu posiadania tego dokumentu 

przez Zamawiającego, tj. pozostawania tego dokumentu w jego wyłącznej dyspozycji w taki 

sposób, aby mógł on nim skutecznie i swobodnie rozporządzać”. 

 

2. Udzielenie powyższych wyjaśnień, nie wymaga wprowadzenia przez Zamawiającego zmian 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

3. W związku z udzieleniem wyjaśnień, Zamawiający nie przedłuża terminu składania i 

otwarcia  ofert. 

 

4. Udzielenie wyjaśnień  nie prowadzi do zmiany Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

5. Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej  

www.gzgkimwagrowiec.pl. 

 

http://www.gzgkimwagrowiec.pl/


6. Wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu oferty.   
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