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PYTANIE I ODPOWIEŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019r. poz. 2019) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie podstawowym – wariant 1 na wykonanie zadania pn.
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Przedszkola Miejskiego w Iłowej
ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych – numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023609/01 data
zamieszczenia 26.03.2021r. do zamawiającego wpłynęły prośby Wykonawców o wyjaśnienie
wątpliwości, na które udzielam odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie:
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu w umowie:
„§ 6 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust 1 umowy, co stanowi kwotę
___________ zł (słownie złotych: _______________________________________________) w formie
_______________.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwracane będzie Wykonawcy po wykonaniu
zamówienia.
3. Zamawiający zwraca Wykonawcy 70% zabezpieczenia, o których mowa w ust.1 1 w terminie 30 dni
od dnia wykonania końcowego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany.5
4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wady Zamawiający pozostawia kwotę w
wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust.1.
5. Kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie
okresu gwarancji i rękojmi za wady, który wynosi _________________ miesięcy.”
Czy mamy rozumieć, iż zwrócicie Państwo nam „pozostawia kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia
określonego w ust.1. 5. Kwota, o której mowa w ust. 4 zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie 15
dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady” – po zakończeniu gwarancji, czyli po 20 latach,
jeżeli taki okres gwarancji wskażemy w formularzu ofertowym?

Sprawę prowadzi: Wojciech Kaczmarski tel. 68 368 14 15

Strona 1

Odpowiedź:
Zgodnie z przywołanymi powyżej zapisami Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia należytego
wykonania umowy po odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia, natomiast 30% zabezpieczenia
Zamawiający zwróci po 15 dniach od dnia zakończenia okresu gwarancji i rękojmi. W związku z tym w
przypadku udzielenia przez Wykonawcę 20-letniego okresu gwarancji i rękojmi, 30% zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zwrócone będzie po upływie 20 lat i 15 dni.
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