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L.p. Pytanie Odpowiedź Zamawiającego
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Inwestor zamieści na swojej stronie internetowej ogłoszenie o postępowaniu oraz 
na co najmniej 2 portalach przetargowych – prosimy o usunięcie wymagań dot. 

zamieszczania dodatkowo ogłoszenia na 2 portalach przetargowych z uwagi na to, 
iż postępowanie będzie publikowane na stronie Zamawiającego i zamieszczanie tej 
samej dokumentacji na różnych portalach może spowodować dezorientację wśród 

oferentów oraz generować niepotrzebne błędy.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zamieszczenia wszystkich 
dokumentów postępowania na jednej stronie, a na pozostałych 

ogłoszenie i odesłanie do strony z kompletem dokumentów. 
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Prosimy o wydłużenie z 24 h na 48 h od akceptacji Zamawiającego możliwość 
zamieszczenia przez Inwestora Zastępczego postępowania oraz przesłania 

zaproszenia do potencjalnych oferentów Zamawiający wyraża zgodę.
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Zwracamy uwagę, iż zapis w §9 pkt. 6 Wzoru Umowy „Zabezpieczenie służy 
pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy, w tym roszczeń o zapłatę z tytułu jakichkolwiek szkód powstałych w 
wyniku niedotrzymania przez Zleceniobiorcę postanowień niniejszej Umowy” – 
powinien dotyczyć ubezpieczenia, a nie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Żaden ubezpieczyciel nie zgodzi się na wprowadzenie powyższego zapisu 
w gwarancji należytego wykonania. Powstanie jakichkolwiek szkód powinno 

zabezpieczenia polisa OC a nie gwarancja.
Prosimy o usunięcie tego zapisu z warunków Umowy

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wzmiankowanego 
postanowienia Umowy, poprzez nadanie mu następującej treści: 

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania niniejszej Umowy. 
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Prosimy o wyrażenie zgody na połączeniu pełnienia funkcji Inspektora nadzoru 

robót elektrycznych  i Inspektora nadzoru robót teletechnicznych Zamawiający nie wyraża zgody.

5

Ze względu na panująca pandemię zwracam się z uprzejma prośbą o wyrażenie 
zgody na podpisanie Oświadczeń Zespołu Wykonawcy przez osobę 

upełnomocniona do podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy

Zamawiający, z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią 
obostrzeniami uzna dołączenie do oferty wydrukowanych kopii 
oświadczeń podpisanych przez osoby składające oświadczenie.

Kopie oświadczeń powinny być poświadczone jako zgodne z 
oryginałem przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
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