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BL-IX.272.7.2020 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie pionów wentylacji 

mechanicznej i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności 

w budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. 

 

W odpowiedzi na pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) oraz stosownie do zapisów SIWZ przekazuje 

następujące odpowiedzi: 

 

Pytanie 1 

W SIWZ w punkcie  III 1.1.2.3  1) wskazano wartość co najmniej jednej roboty budowlanej o wartości 

minimum 1mln zł brutto. 

Czy warunek można uznać za spełniony, jeżeli będą to dwie roboty (lub więcej) liczone łącznie, 

z okresu ostatnich 5 lat? 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający może zmniejszyć wartość wymaganego progu wartości robót do kwoty 650 tys. 

brutto? 

 

Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 

Zamawiający dokonuje zmiany warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek 

udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że  wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

co najmniej 2 roboty budowlane o łącznej wartości co najmniej 650 000 zł (słownie: sześćset 

pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto polegające na wykonaniu robót z branży wentylacyjnej. 

 

Pytanie 3 

W SIWZ, w punkcie X 1), Zamawiający oczekuje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w wysokości 5% wartości brutto umowy. 

Czy wartość zabezpieczenia  mogłaby być niższa, np. 2,5% wartości brutto umowy, wniesione 

w jednej z wymaganych form, lub kwota ta zostałaby potrącona i zatrzymana na poczet 

zabezpieczenia  z kilku pierwszych płatności? 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i zmniejsza wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do wysokości 3% wartości brutto umowy.  Zabezpieczenie może być wnoszone 

według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych;  

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;  

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 



Z uwagi na okres realizacji zamówienia, który nie przekracza 12 miesięcy, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane 

roboty budowlane. 

 

Pytanie 4 

W związku z ogłoszeniem postępowania na: Dostosowanie pionów wentylacji mechanicznej 

i oddymiającej do norm ppoż. oraz uzyskanie odpowiedniej klasy szczelności w budynku Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., znak sprawy: BL-IX.272.7.2020. zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 07.07.2020 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku wykonawcy i nie dokonuje zmian w powyższym zakresie. 
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