
 

 

Znak sprawy: 80/PN/2020               Warszawa, dnia 11.12.2020 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 80/PN/2020 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, pn.: „Rewitalizacja przedpola Reduty Wolskiej w Dzielnicy Wola” 

 

KOMUNIKAT 2 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym 

przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 1 

W związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów 

bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom 

dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dotyczących 

m.in. zmniejszenia granicy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – poprzez 

ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej 

podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego 

wynikającego z umowy a jedynie wyjątkowo utrzymanie dotychczasowego poziomu 

10%; zwracamy się z prośbą o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy z 10% na 2%. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 15vb ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) dokonuje zmiany wysokości 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W związku z powyższym zmianie ulega 

rozdział XVI SIWZ pkt 1 i otrzymuje brzmienie: 

 

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie 

zobowiązany do wniesienia najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie 

(cena brutto oferty). 

 

 

Pytanie 2 

Z czego wynika tak długi okres realizacji zamówienia ( 19.11.2021). Czy jest to błąd?  

Zakres robót jest stanowczo nieduży. Prosimy o wyjaśnienie wątpliwości. 

 



 

 

Odpowiedź  

Z uwagi na obecny stan pandemiczny COVID19 oraz wynikające z tego stanu utrudnienia 

kadrowe, a tym samym mogące wystąpić opóźnienia w terminach realizacji robót, 

Zamawiający przewidział dłuższy termin realizacji  umowy na w/w zadanie. 

 

 

                                                                                  Marta Chodaniecka 

Starszy specjalista  

ds. zamówień publicznych 

 

 

 

 

Załączniki: 

SIWZ_11.12.2020 

Załącznik nr 6 do SIWZ – formularz ofertowy_11.12.2020 

Załącznik nr 10 do SIWZ – wzór umowy_11.12.2020 


