
Wadowice, dnia 14.10.2019r. 

ZZOZ/ZP/75/3/2019 

 

 

Informacja o modyfikacji zapytania ofertowego na adaptację 

i modernizację pomieszczeń Medyka w ZZOZ w Wadowicach 

 

 

W związku z wpłynięciem pytań do zapytania ofertowego na adaptację i modernizację 

pomieszczeń Medyka w ZZOZ w Wadowicach, znak: 44/RC/ZP/ZZOZ/2019, Zamawiający udziela 

następujących odpowiedzi. 

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści fakturowanie częściowe na podstawie harmonogramu rzeczowo 

- finansowego opracowanego przez wykonawcę, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Fakturowanie: 

pierwsza faktura co najmniej 30% zaawansowania robót, druga faktura do 75% zaawansowania robót, 

trzeci po podpisaniu protokołu odbioru. Termin płatności faktur częściowych 10 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego „Projekt 

umowy”, który stanowi osobny dokument będący integralną częścią niniejszej modyfikacji. 

 

Ponadto Zamawiający Zapytanie ofertowe poprzez dodanie Rozdziału XVI o następującej treści 

„Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.” 

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy, lub w dniu jej zawarcia, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

2.1. pieniądzu; 
2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2.3. gwarancjach bankowych; 
2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 
2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. 

podpisania końcowego protokołu odbioru bez uwag. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego : ZZOZ w Wadowicach ING Bank Śląski S.A. O/Wadowice, 24 1050 1100 1000 0022 

6686 3279 
 



 

 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice do dnia 15.10.2019r. do godziny 10.00. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r.  godz. 10.30 

 

 

 

Dyrektor  
Zespołu Zakładów w Wadowicach 
 

Beata Szafraniec 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:  
https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice 
1 x Wykonawcy (e-mail): 
1 x a/a. 

https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice
https://platformazakupowa.pl/pn/zzozwadowice
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