
 

Gogolin, dnia 15.05.2020 r. 

WG.I.271.3.2020 

 

Zamawiający: 

Gmina Gogolin 

ul. Krapkowicka 6 

47-320 Gogolin     

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej,              

ulicy Dębowej i ulicy Krótkiej w Gogolinie” 

 

 

Zamawiający na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), udziela wyjaśnień do 

treści SIWZ jak niżej: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy projektu umowy §1 ust. 2 

W jakiej hierarchii obowiązują dokumenty wskazane w par. 1 ust. 2 w przypadku wystąpienia 

rozbieżności w ich treści? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający nie określił hierarchii obowiązywania dokumentów wskazanych w §1 ust. 2 wzoru 

umowy, wszystkie załączniki do umowy wskazane w tym §1 ust. 2 wzoru umowy mają charakter 

równorzędny. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy projektu umowy §4 

Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu w przypadku przedłużania się procedury przetargowej? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w ramach przetargu 

nieograniczonego Zamawiający przewidział odpowiedni czas na przeprowadzenie postępowania           

i realizację umowy. Przy tak ogólnym pytaniu nie można odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ 

wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy projektu umowy §10 ust. 20. Zapisy nie są wystarczająco precyzyjne, żeby na ich podstawie 

można było wnioskować o gwarancję ubezpieczeniową: nie jest określona kwota zabezpieczenia, jej 

okres i wymogi odnośnie takiej gwarancji. 

W ocenie brokera ubezpieczeniowego, jeśli Zamawiający wymaga zabezpieczenia zapłaty należności 

podwykonawcom, to taki wymóg powinien dotyczyć gwarancji płatności a nie ubezpieczenia 

kontraktu. W związku z informacjami od firmy brokerskiej, że na rynku nie funkcjonują rozwiązania 



ubezpieczeniowe spełniające powyższy wymóg prosimy o zniesienie zapisu lub podanie informacji o 

nazwie produktu i Ubezpieczyciela, który oferuje taką ochronę. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. W § 10 ust. 20 wzoru umowy jest mowa o polisie 

ubezpieczeniowej, a nie o gwarancji ubezpieczeniowej. Wg wiedzy Zamawiającego występują na 

rynku takie instytucje oferujące polisy ubezpieczeniowe w przedmiotowym zakresie. Ponadto 

Zamawiający nie jest uprawniony do wskazywania nazw produktu i ubezpieczycieli.  

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

  

 Zatwierdził 

 Burmistrz 

 Joachim Wojtala 

  


