
Wierzchowo, dnia 27.10.2014r 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Wierzchowo : http://www.bip.wierzchowo.pl   
 
Dotyczy : 
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : 

Poprawa efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Wierzchowie oraz Zespołu Szkół w Świerczynie 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowano w Biuletynie Zamówień 
Publicznych Nr 345476 - 2014 z dnia 17.10.2014r 
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożone zostały wnioski o 
wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień 
zawartych w rozdziale II pkt. 6 SIWZ udziela wyjaśnienia : 
1. Zamawiający wymaga, zgodnie z działem XV pkt. 11 SIWZ aby zabezpieczenie, które 

zostanie wniesione w formie niepieniężnej Wykonawca ustanowił w jednym dokumencie 
gwarancyjnym, gdzie:  
1) kwota zabezpieczenia podzielona jest na dwie części: 
a) pierwsza część w wysokości 70 % kwoty  brutto na okres od dnia zawarcia umowy do 
zakończenia robót i protokolarnego odbioru robót + 30 dni, 
b) druga część w wysokości 30 % kwoty brutto  na okres od dnia zawarcia umowy do 
końca okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót  
tj. odbioru ostatecznego + 15 dni. 
Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca przedłożył zabezpieczenie w formie 
niepieniężnej w dwóch dokumentach gwarancyjnych, osobno gwarancja ubezpieczeniowa 
należytego wykonania kontraktu i osobno gwarancja usunięcia wad i usterek? Zapisy w 
obu gwarancjach wypełniają warunki postawione przez Zamawiającego w dziale XV pkt 11 
ppkt 1 SIWZ. 

Odp.  
Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w dniu jej zawierania, w dwóch gwarancjach z podziałem na części, jak w pkt. 11 rozdział XV 
SIWZ. 
2. Zamawiający wymaga, zgodnie z działem XV pkt 4 ppkt 5 aby gwarancja posiadała zapis,                

że Gwarant dokona zapłaty w ciągu 10 dni z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych 
od pracy,  od otrzymania pierwszego pisemnego żądania zapłaty, właściwie podpisanego 
oraz pisemnego oświadczenia, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje 
zobowiązania wynikające z Umowy lub też nie zapłacił kar umownych wynikających z 
umowy. 
Czy Zamawiający zmieni powyższy zapis, że Gwarant zapłaci na rzecz Beneficjenta należną 
kwotę w terminie 30 dni od otrzymania od Beneficjenta pierwszego pisemnego wezwania 
do zapłaty? W związku z tym, że gwarancja dla naszej firmy spełnia wymogi ustawowe, 
jest bowiem nieodwracalna i bezwarunkowa, a zapłata przewidziana jest w terminie 30 dni 
a nie jak żąda Zamawiający 10 dni, prosimy o zajęcie stanowiska czy Zamawiający uzna tak 
wystawioną gwarancję przez firmę ubezpieczeniową uwzględniającą zapłatę w terminie 30 
dni? 

http://www.bip.wierzchowo.pl/


Naszym zdaniem warunek zapłaty wskazany przez Zamawiającego w tym przypadku 
narusza równość podmiotów i zasadę konkurencyjności, o której mowa w ustawie Prawo 
Zamówień Publicznych. 

Odp. 
Nie. Zamawiający nie zmieni wymagań co do terminu zapłaty zabezpieczenia z gwarancji 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Termin zapłaty w ciągu do 30 dni – od daty 
złożenia zawiadomienia o powodach będących podstawą zapłaty nie ma nic wspólnego z 
rozliczaniem w transakcjach handlowych.  
 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje się zmiany w treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 1 i 2 rozdział XI, które otrzymują brzmienie : 
1. Oferty należy składać do dnia 06.11.2014r do godziny 10:00 w  sekretariacie Urzędu 

Gminy w Wierzchowie. 
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.11.2014r o godzinie 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego – sala narad. 
 

Wójt Gminy Wierzchowo 
Jan Szewczyk 


