
Kielce, dn. 02.12.2022 r. 

Znak sprawy: ZP.272.10.2022 

Wojewódzka Stacja 

 Sanitarno-Epidemiologiczna  

w Kielcach  

 

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Do wszystkich zainteresowanych 

Zgodnie z art. 284 ust. 2  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na 

zadane pytania dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w 

trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja budynku głównego w ramach projektu „Wzmocnienie 

Państwowej Inspekcji  Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z optymalizacją pracy 

laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Kielcach””,  znak sprawy: ZP.272.10.2022.  

 

Pytanie:  

Szanowni Państwo, 

w związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu ZP.2727.10.2022 zwracamy się z prośbą o 

obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania z 5% na 3%. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia z 5% na 3%. 

Uzasadnienie:  

Zamawiający ustalił wartość zabezpieczenia zgodnie z art. 452 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. Zamawiający przypomina również, że zabezpieczenie zgodnie z art. 450 ust. 1 uPzp może 

być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Ponadto zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 Załącznika nr 6 do SWZ, 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona 

Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. Pozostałą kwotę Zamawiający zwraca nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady lub gwarancji.  

 

Pytanie: 

Dzień dobry, 

    Kontaktuję się, z Państwem w sprawie przetargu; „Termomodernizacja budynku głównego w ramach 

projektu „Wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie infrastruktury związanej z 

optymalizacją pracy laboratorium diagnostycznego dotyczącą budynku głównego Wojewódzkiej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach””. 



    Chciałbym zapytać, czy wyznaczony termin 05.12.2022r godz.10:00 wizji lokalnej jest aktualny? 

Jeżeli tak, zgłaszamy udział w tej wizji. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza wcześniejsze terminy wizji, zarówno 05.12.2022 r. o godzinie 10.00 jak i 

07.12.2022 r. o godzinie 10.00. Obie wizje lokalne odbędą się zgodnie z planem.  

Zamawiający informuje, że nie ma konieczności zgłaszania udziału w wizji lokalnej, ważny jest udział w 

wizji, potwierdzony wpisem na listę obecności w dniu wizji lokalnej.  

 

Zamawiający informuje, że pytania oraz wyjaśnienia na nie stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 6 uPzp treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostaje udostępniona na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania.  
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