Łaziska Górne dn. 11.12.2018 r.
Zamawiający:
Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Łaziskach Górnych
ul. Świętego Jana Pawła II 1
43-170 Łaziska Górne
w imieniu której jako pełnomocnik zamawiającego występuje:
Miasto Łaziska Górne
Plac Ratuszowy 1
43-170 Łaziska Górne
tel. 32 324 80 00, fax: 32 324 80 06
e- mail: zp@laziska.pl
Znak sprawy: RZPK.271.24.2018-2
Odpowiedzi na pytania – 2
Zamawiający, działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 poz.1986) informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Biblioteka się zmienia” –
modernizacja Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaziskach Górnych
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura
bibliotek 2016-2020”, znak sprawy: RZPK.271.24.2018, zadano pytania.
Poniżej przekazuję treść zadanych pytań wraz z udzielonymi przez zamawiającego
odpowiedziami.
Pytanie :
Proszę o zajęcie stanowiska:
1. w sprawie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z zapisami
par. 13 ust. 1 umowy " Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy do
dnia podpisania umowy ...."
Kiedy nastąpi podpisanie umowy? Mamy zamiar wnieść zabezpieczenie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej. Jaki będzie termin obowiązywania zabezpieczenia? Czy od daty
podpisania umowy, czy od daty rozpoczęcia prac tj. od 3 czerwca 2019 r. ?
2. Par. 5 ust. 8 umowy "Zamawiający, w terminie do 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu
projektu umowy o podwykonawstwo ....." Prosimy o zmianę zapisu z " do 30 dni" na "do 14
dni " . Również w par. 5 ust. ust. 11 prosimy o zmianę zapisu z "do 30 dni" na " do 14 dni".
Odpowiedź:
Ad.. 1
Podpisanie umowy nastąpi po zakończeniu procedury przetargowej.
Ad. 2.
Termin obowiązywania zabezpieczenia rozpoczyna się od daty podpisania umowy.
Ad.3
Zamawiający utrzymuje 30 dniowe zapisy w umowie dot. „Par. 5 ust. 8 umowy oraz Par.
5 ust. 11.
Termin 30 dni wynika z art. 647 kc.
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Pytanie :
Wnioskujemy o dokonanie modyfikacji treści SIWZ poprzez obniżenie wysokości
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zobowiązany jest wnieść oferent, z
„10 % ceny całkowitej podanej w ofercie na „3% ceny całkowitej podanej w ofercie”
oraz w konsekwencji zmianę zapisów mowy dotyczące wysokości zabezpieczenia
należytego wykonania.
Odpowiedź:
Informuję że Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy z 10% na 3%.
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