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- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu - 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamo wienia publicznego prowadzonego w trybie 

art. 275 pkt 1 na zadanie pod nazwą: „Wzrost efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w Drawnie” 

 

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 w zw. z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 

r. – Prawo zamo wien  publicznych – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający, przekazuje treść 

zapytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz 

z udzielonymi odpowiedziami. 

 

Zestaw pytań dnia 17.02.2022r.: 
 
Pytanie nr 1:  
Czy zamawiający odstąpi od całkowitego obowiązku wniesienia wadium. 

 
Z ądanie wniesienia wadium w przetargach o roboty budowlane nie jest obligatoryjnym 
obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp w związku z czym zamawiający coraz częs ciej 
odstępują od nakładania na oferento w tego obciąz enia, co aktualnie występuje w 
przewaz ającej częs ci ogłaszanych zamo wien , ro wniez  o znacznie wyz szych wartos ciach od 
przedmiotowego. W sytuacji oferento w często biorących udział w kilku przetargach w ciągu 
miesiąca nakładanie obowiązku wnoszenia wadium o znacznych wartos ciach jest istotnym 
obciąz eniem zaro wno angaz owania istotnych s rodko w wynikających z opłat gwarancji 
wadialnych jak i związanych z tym procedur a w przypadkach wpłat goto wkowych 
angaz owania własnych s rodko w finansowych, co często sprowadza się do odstępowania 
przez niekto rych oferento w od udziału w przetargach. Natomiast wadium tylko formalnie 
chroni zamawiającego przed skutkami odmowy podpisania przez wykonawcę umowy z 
zamawiającym, a praktycznie i tak nie stanowi ono z adnego zabezpieczenia, na co w 
zdecydowanej większos ci wskazują powszechne komentarze i opinie prawne w tym 
zakresie. Odstąpienie od tego utrudnienia moz e tylko pozytywnie wpłynąc  na uzyskanie 
większej ilos ci ofert złoz onych do przetargu, a tym samym na uzyskanie ofert o znacznie 
niz szych cenach niz  w przypadku mniejszej ilos ci złoz onych 
ofert, co w konsekwencji będzie o wiele korzystniejszym efektem dla zamawiającego niz  
pozyskanie mało istotnego dla całego przedsięwzięcia, raczej bardziej blokującego niz  
efektywnego wadium. 
Uwzględniając powyz sze zwracamy się z pros bą o rezygnację z warunku wniesienia wadium. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraz a zgody na proponowaną zmianę. 
 
 
 
 



 

 

Pytanie nr 2:  
Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy/znwu/ z 5% do minimalnego, np. 1% lub skrajnie 2% od wartości 
przedmiotu umowy. 
 
Uzasadnienie analogicznie jak w tres ci ww. uzasadnienia zawartego w pytaniu 1. Nadto, 
pragniemy zauwaz yc , z e wysokos c  zabezpieczenia stanowiąca wymo g w przedmiotowym 
przetargu w odniesieniu do ustawy Pzp jest wartos cią optymalną, kto ra to ro wniez  w coraz 
mniejszym stopniu stosowana jest przez zamawiających oraz to, iz  termin realizacji zadania 
objętego przedmiotem zamo wienia wynosi 29 miesięcy, co przy 5% znwu od wartos ci 
przedmiotu umowy będzie stanowiło istotną wartos c  dla wykonawcy w obsłudze gwarancji 
ubezpieczeniowej, bankowej, czy innej zgodnej ze siwz, zablokowaną na ten okres czasowy. 
Zmniejszenie tego obciąz enia bezsprzecznie skutkowac  będzie przełoz eniem na ilos c  i cenę 
ofert złoz onych do przetargu. 
W związku z powyz szym uwzględniając, ro wniez  korzystny efekt dla zamawiającego 
zwracamy się pros bą, jak w pytaniu. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraz a zgody na proponowaną zmianę. 
 
Pytanie nr 3:  
Czy Zamawiający wprowadzi zmianę do umowy, umożliwiającą Wykonawcy 
wystawianie faktur częściowych za procentowe wykonanie poszczególnych 
elementów robót nie częściej niż cztery równe płatności /po 25% każda/ lub skrajnie 
trzy płatności /35%, 35%, 30% po wykonaniu rzeczowo finansowym zakresów robót 
do ww. wartości oraz skróci terminy płatności faktur częściowych do 14 dni, a faktury 
końcowej do 21 dni. 
 
Zamawiający wymaga skredytowania przez Wykonawco w zadania dopuszczając jedno 
fakturowanie częs ciowe w wysokos ci 50% wartos ci przedmiotu umowy oraz moz liwos c  
wystawienia faktury kon cowej po zakon czeniu i odbiorze całos ci zadania. Z uwagi na 
zaistniałą w kraju i na s wiecie sytuację związaną z występowaniem pandemii koronawirusa, 
co w bardzo negatywny sposo b wpłynęło na moz liwos c  prowadzenia działalnos ci 
gospodarczej przedsiębiorstw, doprowadzając do upadku bardzo wielu firm, jak ro wniez  z 
uwagi na ponad 29 miesięczny okres realizacji zadania i koniecznos c  ponoszenia przez 
Wykonawco w bardzo duz ych nakłado w finansowych, zwracamy się o dokonanie zmian w 
zapisach umownych dotyczących warunko w płatnos ci, co umoz liwi udział w przetargu 
większej ilos ci firm i nie ograniczy udziału konkurencji, kto ra wskutek pandemii została 
bardzo mocno zawęz ona gło wnie do firm posiadających duz y potencjał finansowy. Nadto 
podniesienie w ostatnim okresie przez NBP sto p procentowych do znacznej wysokos ci oraz 
zapowiedzi dalszego ich podnoszenia powoduje bardzo znaczny wzrost koszto w kredyto w 
koniecznych dla wsparcia się firm realizujących roboty budowlano montaz owe, co dla 
większos ci oferento w stanowi gło wny element przy powzięciu decyzji o udziale w 
przetargu. Tym samym kalkulacja koszto w oferenta musi uwzględniac  zaro wno biez ące jak 
i przewidywane na okres realizacji przedmiotowego zadania koszty obsługi kredytu całego 
zadania, co musi znacząco wpłynąc  na wartos c  składanej oferty. Rozłoz enie płatnos ci w 
sposo b zawarty w pytaniu niechybnie pomniejszy koszty obsługi kredytu, przez co wpłynie 
na zdolnos c  oferento w do złoz enia zaro wno większej ilos ci ofert jak i w niz szej cenie. 
Ponadto zawarty w §5 ust. 4. projektu umowy zapis i tak praktycznie zwalnia 



 

 

zamawiającego z koszto w ewentualnych kar umownych w przypadku opo z nien  powstałych, 
cytat: „na skutek nie zalez nych od zamawiającego opo z nien  w przekazaniu przez BGK 
s rodko w z Funduszu”. Logiczny wywo d powyz szego zapisu sprowadza się więc do 
jednoznacznego stwierdzenia, z e jez eli zamawiający nie będzie dokonywał płatnos ci w 
terminach okres lonych umową w wyniku opo z nien  w przekazaniu ich przez BGK to nie 
zalez nie od tego kiedy w ogo le opłaci nalez nos ci wykonawcy i tak nie poniesie z tego tytułu 
z adnych konsekwencji. Hipotetycznie moz e to oznaczac , z e skrajnie przy uwzględnieniu nie 
przewidzianych okolicznos ci, nie moz na w z adnych stopniu prawdopodobien stwa okres lic  
kiedy i w jakim stopniu będą realizowane nalez nos ci wykonawcy. Jez eli tak to naszym 
zdaniem uwzględnienie pros by zawartej w pytaniu nie powinno budzic  z adnych 
wątpliwos ci zamawiającego w jej uznaniu, o wprowadzenie kto rej prosimy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraz a zgody na proponowaną zmianę. 
 
 

B. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi na nie stają się 

integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będzie wiążące przy 

składaniu ofert. 

C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. 

 
 
 
 
 
 
 

    (podpis kierownika Zamawiającego 
        lub osoby upowaz nionej) 
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