
                                  
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia budynków przeznaczonych 
na mieszkania chronione – 3 części. 

 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00012.2020   23.03.2020 r. 
l.dz.: ZP.KW-00103/20 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

PYTANIA: 

1. (…) czy Zamawiający dopuści przesłanie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej w wersji 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, gdyż ze względu na panującą 
sytuację epidemiologiczną nie ma możliwości uzyskania gwarancji ubezpieczeniowej w wersji 
papierowej. 

2. W związku ze wstrzymaniem produkcji w wielu fabrykach materacy (…) zwraca się z zapytaniem czy 
zamawiający dopuści rozwiązania równoważne do specyfikacji zawartej w SIWS. 

3. Czy zamawiający dopuści materac (przy uwzględnieniu już udzielonych odpowiedzi): Z dwustronnym 
zamkiem oraz bez antypoślizgowej podstawy? 

ODPOWIEDZI: 

Ad. 1. Zamawiający, w zakresie każdej z części przedmiotowego postępowania, odstępuje od obowiązku 
wniesienia wadium, w związku z czym zmianie ulega zapis siwz: 
- rozdział I ust. 9, który otrzymuje brzmienie: 

9. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
W związku z powyższym tracą moc zapisy ujęte w SIWZ dotyczące wadium, w tym, w szczególności: 
- w rozdziale VI, w ust. 3,  
- rozdział XV w całości, 
- w formularzu ofertowym, pkt 7, którego w tej sytuacji Wykonawca nie wypełnia. 

 
Ad. 2. Zgodnie z Rozdziałem I ust. 5 SIWZ  Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku 

do parametrów określonych w SIWZ, pod warunkiem spełnienia warunków tam opisanych. 
Ponadto, na etapie prowadzonego postępowania, w odpowiedzi na zadane przez uczestników pytania 
Zamawiający wyjaśnił, iż niektóre zaproponowane przez uczestników rozwiązania uzna za równoważne. 

 
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrowca z dwustronnym zamkiem, jednakże podtrzymuje 

wymagania dotyczące antypoślizgowej podstawy. 
 

 
 
Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019r., poz. 1843) informuję, iż wyznaczone zostają nowe terminy: 

 składania ofert – 8.04.2020 r. do godz. 11:00, 

 otwarcia ofert – 8.04.2020 r.  o godz. 11:15. 
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