
Pułtusk, 31.10.2022r. 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na „Modernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych im. Jana 

Ruszkowskiego w Pułtusku” 

Wyjaśnienie nr 1 związane z treścią SWZ 

 Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710, ze zm.) w związku z zapytaniem 

Wykonawcy do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, wyjaśniam:  

Pytanie 1: Wnosimy o udostepnienie przedmiarów w wersji ath.  

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji ath. 

Pytanie 2: Wnosimy o przesunięcie termin składania ofert do dnia 10.11.2022r., ze względu 

na zawirowania na rynku budowlanym spowodowane wojną za wschodnią granicą dostawcy 

przesyłają wyceny materiałów z opóźnieniem.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.  

Pytanie 3: Jest: „§ 34. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli zamawiający je przewiduje 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny 

całkowitej brutto w następujących formach:” Powinno być: „§ 34. Informacje dotyczące 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje 1. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

kwotę stanowiącą 3% zaoferowanej ceny całkowitej brutto w następujących formach:” Od 

05.01.2022 (5 stycznia) stopa referencyjna NBP wzrosła z poziomu 2,25m punktów 

procentowych do 6,75 punktów procentowych (stan na 31.10.2022r.). Spowodowało to wiele 

niepewności na polskim rynku usług finansowych, co ma swoje odzwierciedlenie w 

podwyższonych wymaganiach ze strony zakładów ubezpieczeniowych oraz wyższych kosztach 



produktów takich jak wadia i ubezpieczenia. Dlatego w celu uproszczenia korzystania z takich 

produktów w obecnych realiach gospodarczych i geopolitycznych, wnioskujemy o powyższe 

zmiany. Pozwoli to na zniwelowanie nadmiernego obciążenia kosztami i ryzkiem finansowo-

operacyjnym potencjalnego Wykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

Pytanie 4: Wnosimy o możliwość rozliczania inwestycji w częstotliwości miesięcznej na 

podstawie faktury z terminem płatności 30 dni od dnia doręczenia, powyższa zmiana obniży 

kwoty składnych ofert w niniejszym postępowaniu gdyż Wykonawcy nie będą zmuszeni 

korzystać w późniejszym czasie z finansowania zewnętrznego potrzebnego do wykonania 

niniejszego zadania. Mając na uwadze powyższe wnoszę o niezwłoczną stosowną zmianę SWZ 

w trybie art. 286 Prawa zamówień publicznych. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga zgodnie z zapisami Specyfikacji 

Warunków Zamówienia.  

        Z poważaniem  
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Wyjaśnienie zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://zszpultusk.edu.pl/bip/ 
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