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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. I I - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie Nr 30/2020 - SIWZ z dnia 
12,08.2020r. „Wykonanie kompleksowej usługi - pełnienie funkcji Inżyniera 
Kontraktu/Inwestora Zastępczego - dła przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu 
ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyld Ciepłnej w Cieclianowie Sp. z o.o. w 
cełu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła"." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział 10 "Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania 
się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów" zgodnie z 
ust. 10.2 udziela następujących odpowiedzi: 

1. Z uwagi na to, że w SIWZ są inne przesłanki zatrzymania wadium niż w regulaminie, proszę o 
doprecyzowanie z zamawiającym które zapisy powinny znaleźć się w treści gwarancji. 
Poniżej podaję przesłanki z SIWZ, gdzie beneficjent powołuje się na ustawę PZP, a 
przetarg jest prowadzony zgodnie z regulaminem: 
„ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów łub oświadczeń, o 
którycłi mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, łub pełnomocnictw, cłiyba że udowodni, że wynika to z 
przyczyn niełeżącycłi po jego stronie. 
12.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżełi Wykonawca, którego 
oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na 
warunkacłi określonycłi w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia nałeżytego 
wykonania umowy łub zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożłiwe z 
przyczyn łeżącycłi po stronie Wykonawcy. " 
Przesłanki zatrzymania wadium z Państwa regulaminu są następujące: 
„ Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżełi wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach, okreśłonycłi w ofercie; 
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia nałeżytego wykonania umowy; 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożłiwe z przyczyn łeżącycłi po stronie 
wykonawcy. " 
Pytanie - hskie zapisy należy zastosować w 2warancii wadialnei ? 
Odp. I'rzctarg jest prowadzony na podstawie Regulaminu ud/iclania zamówień sektorowych 
obowiązującego u Zamawiającego, tj. Zamawiający nie ma obowiązku stosowania ustawy PZP. 
Powyższe nic wyklucza jednak, aby wskazane rozwiązania przewidziane w PZP znalazły 
zastosowanie w danvm zitmówicniu sektorowym. 
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Przesłanki zwrotu określone w SIWZ są szersze niż w Regulaminie, jednakże w znacznej części 
się pokrywają. Biorąc pod uwagę, że SIWZ i Regulamin łącznie określają zasady i warunki 
udziału w postępowaniu przyjąć należy, że podstawą do zatrzymania wadium mogą być również 
zapisy SIWZ tj. dodatkowo art. 26 ust. 3 PZP. który nie został wskazany w Regulaminie, 

2. Wnosimy o rezygnację z wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub - w 
przypadku odmowy - zmniejszenie kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 
wielkości 5% wartości oferty netto - naszym zdaniem wszelkie interesy Zamawiającego 
dotyczące należytego wykonania przedmiotu umowy są wystarczająco zabezpieczone w 
projekcie umowy (par.9 dotyczący warunków i terminów płatności wynagrodzenia, par. 10, 
par.l 1 i par. 12). Utrzymanie obowiązku wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy jest - naszym zdaniem - zbędnym mnożeniem kosztów do poniesienia przez Oferenta (co 
zresztą znajdzie odbicie w złożonej ofercie). 
Odp. Brak zgody na rezygnację zabezpieczenia jak również brak zgody na obniżenie 
zabezpieczenia do 5%. 
Wyrażamy zgodę na udzielenie zabezpieczenia poprzez potrącanie 10 % z każdej takiiiry V A 1 . 
Zasada zwrotu zabezpieczenia pozostaje jak w pkt. 26.5 SIWZ. 

Z poważaniem 
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