Warszawa, dn. 16 października 2020 r.
Numer pisma: WZP-262-31/2020/MSY/NP-414/2020

Wykonawcy

Strona internetowa Zamawiającego
bip.imgw.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: „Dostawa energii
elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju, z podziałem na dwie
części”, oznaczenie sprawy: WZP-262-31/2020.

Wyjaśnienia i zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W dniu 14 października 2020 r. do Zamawiającego wpłynął drogą elektroniczną wniosek dotyczący treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie w/w zadania, zwanej dalej w skrócie SIWZ. W odpowiedzi na otrzymany wniosek, Zamawiający,
działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.
U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyjaśnia, co następuje.

Pytanie 1
„SIWZ Rozdział XV pkt 10 Zapis w takim brzmieniu w ocenie Wykonawcy może odbierać mu możliwość
wprowadzenia do treści gwarancji klauzuli identyfikacyjnej, a zatem weryfikacji przez Bank który wystawił
gwarancję tego, że podpisy pod żądaniem wypłaty z gwarancji złożyły uprawnione przez Zamawiającego osoby.
W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dodanie w treści gwarancji zapisu: „W celu
identyfikacji Beneficjenta, pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione BGK za pośrednictwem banku
Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty są złożone przez osoby uprawnione do zaciągania
zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy z tym, że jednocześnie dokonuje zmiany
treści SIWZ - modyfikuje zapis zawarty w Rozdz. XV ust. 10 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„10.

Nie dopuszcza się, aby gwarant uzależniał dokonanie zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych
warunków lub przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji przez Zamawiającego, za wyjątkiem wymogu
dołączenia przez Zamawiającego, jako beneficjenta gwarancji, do pisemnego żądania zapłaty z tytułu
gwarancji dokumentów potwierdzających umocowanie osób, które podpisały wezwanie do zapłaty.
W przypadku gwarancji nie zawierającej w/w elementów bądź posiadającej jakiekolwiek dodatkowe
zastrzeżenia, Zamawiający może uznać, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.”

Pytanie 2
„SIWZ Rozdział XV pkt 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści gwarancji zapis
o alternatywnym sposobie złożenia pisemnego żądania wypłaty z gwarancji tj.:
- za pośrednictwem banku Beneficjenta, który potwierdzi, że podpisy na żądaniu zapłaty są złożone przez osoby
uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta lub
- doręczone do Gwaranta osobiście przez Beneficjenta z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz
ewentualnymi pełnomocnictwami lub
- za pośrednictwem operatora pocztowego wraz z notarialnie poświadczonymi podpisami osób upoważnionych
do składania w imieniu Beneficjenta oświadczeń woli oraz ewentualnymi pełnomocnictwami?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy z tym, że jednocześnie dokonuje zmiany
treści SIWZ – modyfikuje zapis zawarty w Rozdz. XV ust. 13 w taki sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
„13.

Z chwilą zaistnienia przypadku, o którym mowa w ust. 9 pkt 5), Zamawiający wystąpi do Gwaranta
(Poręczyciela) z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania
umowy. Żądanie to będzie zawierało uzasadnienie faktyczne i prawne. Żądanie zapłaty
z tytułu gwarancji może być dostarczone w formie pisemnej (na adres Gwaranta do korespondencji
wskazany w gwarancji) lub w formie elektronicznej (na adres e mail Gwaranta wskazany w gwarancji),
przy czym wezwanie w formie elektronicznej zostanie opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji Zamawiającego (Beneficjenta) w tym zakresie,
wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w przepisach
dotyczących podpisu elektronicznego obowiązujących na dzień wysłania żądania zapłaty.”

Pytanie 3
„SIWZ Rozdział XV pkt 14 W rzeczywistości zapis pkt 14 ogranicza prawo wniesienia uwag Wykonawcy, zapisy
dodane, czy też zmienione w treści gwarancji przez Zamawiającego muszą zostać zatwierdzone przez Wykonawcę
jak i bank udzielający gwarancji. Podobnie jeśli Zamawiający coś usunie z jej treści to finalnie nie może się tam

znaleźć, a jak wiadomo gwarancja powinna być zaakceptowana przez wszystkie strony - Zamawiającego,
Wykonawcę ale także Bank który ją wystawia.
Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu w taki sposób, aby umożliwić
Wykonawcy odniesienie się do ewentualnych zastrzeżeń Zamawiającego. W obecnym kształcie zapisów jest to
niemożliwe”
Odpowiedź:
Zamawiający nie przychyla się do powyższego wniosku Wykonawcy i pozostawia brzmienie zapisu zawartego w
Rozdz. XV ust. 14 SIWZ bez zmian.
Zamawiający zwraca uwagę Wykonawcy na rolę, jaką pełni w obrocie prawno-gospodarczym zabezpieczenie
należytego wykonania umowy. Mianowicie, ma ono chronić interes Zamawiającego, a nie Wykonawcy, przez co
to Zamawiający ma mieć decydujący głos w kwestii treści dokumentu zabezpieczenia.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 23 października 2020 r. i tym samym dokonuje
następujących zmian treści SIWZ:
Strona tytułowa:
Dotychczasowa treść zostaje zastąpiona następującą:
Termin składania ofert: 23 października 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 23 października 2020 r. o godz. 11:00
W Rozdziale XI SIWZ - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert::
- ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Termin składania ofert upływa w dniu: 23 października 2020 r. o godz. 10:00”,
- ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu: 23 października 2020 r. o godz.11:00”
W związku z dokonaniem powyższych zmian, Zamawiający dokonuje również odpowiednich zmian treści
ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 180-433989, w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, o których mowa
powyżej.
SIWZ z zaznaczonymi zmianami zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego.
Powyższe wyjaśnienia i zmiany są integralną częścią SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym
samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie w/w zadania.
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Z poważaniem,
elektronicznie podpisany przez
ZASTĘPCA DYREKTORA INSTYTUTU
mgr inż. Paweł Derek

