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Do wszystkich Wykonawców

Postępowanie POPC3/01/2018

Wyjaśnienia treści Zapytania Ofertowego, odpowiedzi na pytania wykonawców
Nawiązując do wniosków Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego,
złożonych w niniejszym Postępowaniu, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na
zadane przez Wykonawców pytania:
Pytanie 1.
Czy Zamawiający rozważy rezygnację albo zmianę zapisów w pkt 18.2 IDW oraz par.18 pkt.1
IPU, które wprowadził tekstem ujednoliconym IDW oraz IPU w dn. 22.01.2019 dotyczących
wymogu uzupełnienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz
właściwego usunięcia wad i usterek w sytuacji potrącenia przez Zamawiającego kwot z
zabezpieczenia. Wykonawca pragnie zwrócić uwagę, że wprowadzone zmiany w dn.
22.01.2019 w pkt 18.2 IDW oraz par. 18 pkt 1 IPU spowodowały, że praktycznie nie ma
możliwości złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bowiem
Towarzystwa Ubezpieczeniowe odmawiają udzielenia ewentualnego zabezpieczenia właśnie
w skutek wprowadzenia ww. zmian. Towarzystwa Ubezpieczeniowe odpowiadają bowiem za
¬umowę, co oznacza także odpowiedzialność za uzupełnienie zabezpieczenia. W sytuacji nie
uzupełnienia zabezpieczenia przez Wykonawcę w gotówce, do uzupełnienia może być
wezwany gwarant, co powoduje że nie ma górnej kwoty do której on odpowiada. Ze względu
na brak draftu gwarancji należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i
usterek Towarzystwa Ubezpieczeniowe obawiają się, że Zamawiający może bezpośrednio
zażądać zapisu w gwarancjach o odnawialności sumy gwarancyjnej. Wobec powyższego
Wykonawca prosi o powtórne rozważenia treści wprowadzonych zapisów w dn. 22.01.2019
r. w pkt 18.2 IDW oraz par.18 pkt 1 IPU.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje aktualne brzmienie powoływanych przez Wykonawcę
postanowień Zapytania Ofertowego, dotyczących zabezpieczenia. W ocenie Zamawiającego,
ani z treści IPU, ani z treści IDW nie wynika obowiązek, by z treści danej gwarancji,
stanowiącej zabezpieczenie, wynikało, że ma to być gwarancja odnawialna (z odnawialna
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sumą gwarancyjną), to znaczy, iż gwarant mocą samej tylko gwarancji będzie zobowiązany
do podwyższenia wysokości gwarantowanej kwoty (sumy) zabezpieczenia. Nie może to
jednak uchybiać i nie uchybia to obowiązkom Wykonawcy w zakresie uzupełnienia
wykorzystanego przez Zamawiającego zabezpieczenia. Zgodnie bowiem z treścią IPU i IDW,
w sytuacji zmniejszenia kwoty zabezpieczenia, w szczególności w wyniku naliczenia przez
Zamawiającego kary umownej, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uzupełnienia
zabezpieczenia do wymaganej wysokości. Jednocześnie, celem uniknięcia wszelkich
wątpliwości, należy wskazać, iż w razie skorzystania przez Zamawiającego z danego
zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, brak
niezwłocznego uzupełnienia wykorzystanego przez Wykonawcę zabezpieczenia, może zostać
zakwalifikowany jako nienależyte wykonywanie umowy w sprawie zamówienia, ze
wszystkimi tego konsekwencjami, w tym przede wszystkim z konsekwencją w postaci
naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 17 ust. 1 lit. e) [za brak
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 18 Umowy w wymaganej
kwocie] bądź § 17 ust. 1 lit. e) [za brak zabezpieczenia usuwania wad i usterek, o którym
mowa w § 18 Umowy w wymaganej kwocie] i zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z
udzielonego zabezpieczenia (gwarancji), zgodnie z treścią IPU, z uwzględnieniem celu,
któremu dane zabezpieczenie służy.
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