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Wolica, dnia 22 maja 2020 roku 

FDP.271.1.2020 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Rozbudowa Centrum 

Rehabilitacji Dziecięcej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.05.2020 r. – nr 

ogłoszenia 536719-N-2020 

  

 Fundacja Dzieciom „POMAGAJ” z siedzibą w Wolicy przy ul. Radosnej 1, 62-872 

Godziesze Małe (Zamawiający),  na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), przekazuje pytanie i 

udziela następujących wyjaśnień w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie: 

1. § 12 wzoru umowy - ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 30 dni 

od dnia zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na Przedmiot umowy. Prosimy o określenie 

wysokości tego zabezpieczenia  - brak w SIWZ  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się  

w wysokości 3 % łącznej ceny  brutto oferty. 

 

Pytanie: 

2. Czy do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie decyzji pozwalającej na użytkowanie po 

wykonaniu rozbudowy? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż uzyskanie decyzji pozwalającej na użytkowanie po wykonaniu 

rozbudowy leży po stronie Wykonawcy. 

 

 Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), zmienia treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) §12 ust. 1 Wzoru umowy - III części SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 
 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w wysokości 3% łącznej ceny brutto oferty, w terminie 7 dni od dnia zawarcia 
Umowy, na okres od dnia zawarcia Umowy do upływu 30 dni od dnia zakończenia okresu 
rękojmi i gwarancji na Przedmiot umowy. 
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 Powyższe odpowiedzi oraz zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w części w 

jakiej ją modyfikują stają się jej integralną częścią. Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ 

pozostają bez zmian. 

 

Z poważaniem 

 

Prezes Zarządu Fundacji 

(-) 

Sławomir Nowak 


