
 

Projekt „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I – ROBOTY SYFON 

 

Znak sprawy: RPOWP/RB/2020_3 

Ogłoszenie w Bazie Konkurencyjności Numer 2020-12725-22746 

Przetarg nieograniczony, sektorowy o wartości nieprzekraczającej, kwoty określonej w przepisach wydanych na podst. art. 

11 ust. 8, prowadzony na podstawie REGULAMINU udzielania zamówień sektorowych podprogowych przez Centralny 

Wodociąg Żuławski Sp. o.o. (dalej: Regulamin sektorowy) oraz REGULAMINU zawierania umów, do których nie stosuje się 

ustawy prawo zamówień publicznych dotyczy zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 

powyżej 20 tysięcy złotych, a poniżej progów unijnych (dalej: Regulamin UE). 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi 

 

Zamawiający na podstawie § 20 ust 4 Regulaminu sektorowego przekazuje wykonawcom pytania i 

udziela odpowiedzi, które stają się wiążącą treścią SIWZ.  

 

Pytanie 13. 

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu pn.  

znak sprawy RPOWP/RB/2020_3 zwracam się  z prośbą o odpowiedź na pytanie do SIWZ:  Z 

treści art.13 ust.5 pkt g) SIWZ wynika, że wadium musi zawierać zapis, że gwarant 

"zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto 

wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądania beneficjenta ....". Większość wydawanych 

gwarancji przez różnych ubezpieczycieli posiada w treści określenie faktycznej ilości dni 

wypłaty kwoty wadium, np. 14 albo 30 dni. Czy w związku z tym Zamawiający zaakceptuje 

treść gwarancji ubezpieczeniowej cyt: „… zaplata kwoty, o której mowa w ust. …, nastąpi w 

terminie do 14 dni od dnia doręczenia do ……….. przez Beneficjenta gwarancji pisemnego 

żądania wypłaty…" ? 

Odpowiedź 

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na uszczegółowienie zapisów gwarancji wadialnej i wskazanie 

terminu płatności nie później niż 14 dni od doręczenia pisemnego żądania wypłaty.  

 

Pytanie 14. 

Zgodnie z SIWZ postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie: 

Regulaminu zamówień sektorowych podprogowych oraz Regulaminu zamówień ze środków UE. 

W Regulaminie zamówień sektorowych podprogowych, znajdują się następujące warunki dotyczące 

ewentualnej utraty wadium przez Wykonawcę: 
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Natomiast w SIWZ, w rozdziale 13 pkt 5 lit g) znajduje się informacja odnosząca się do prawa 

zamówień publicznych: 

 
 

Wobec tego, że Gwarant wystawiając gwarancję wadialną cytuje przypadki, w jakich Zamawiający 

zatrzymuje wadium, a obecnie nie ma jasności w kontekście SIWZ 13.5. f) g) oraz Regulamin par. 

23.pkt 5, jakie warunki utraty wadium należy zamieścić w wadium w formie gwarancji,  zwracamy się 

z prośbą, o przedstawienie w sposób jednoznaczny warunków utraty wadium mających zastosowanie 

do niniejszego postępowania. 
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Odpowiedź 

Zamawiający koryguje oczywisty błąd w treści SIWZ rozdz. 13 pkt 5 lit. g) i nadaje mu brzmienie:   

g) Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - Poręczyciel lub gwarant 

zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto 

wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że 

kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w Regulaminie 

sektorowym, 

 

 


