
Mława, dnia 12.12.2022 r. 
 
 

 
Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn. „ ROZBUDOWA  
I NADBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W MŁAWIE PRZY ALEI JÓZEFA 
PIŁSUDSKIEGO 31 W MŁAWIE” 
 
Odpowiedzi na pytania z dnia 25.11.2022 r.  
 
Pytanie 1:  
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 : 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań dotyczących zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy i tym samym zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
z 5% ceny całkowitej podanej w ofercie na 3%. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zgodnie z Art.452. 4 PZP zabezpieczenie było tworzone 
przez potrącenie z należności, a Wykonawca wniósł z dniem zawarcia umowy zabezpieczenie 
co najmniej 30% zgodnie z Art. 452.5 PzP ? 
 
Odpowiedź na pytanie 2 
Zamawiający nie wyrazi zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącanie z należności 
Wykonawcy za częściowo wykonane roboty budowlane. 
 
Pytanie 3:  
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc? W myśl 
postanowień ustawy o VAT firmy prowadzące działalność budowlaną zobowiązane  
są do rozliczania podatku od towarów i usług w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi,  
a przedmiotowe deklaracje na podatek winny być składane raz w miesiącu. Rzadsze 
przeprowadzanie odbiorów skutkuje tym, iż Wykonawca nie może wystawić faktury a mimo 
to musi opłacić podatek VAT za wykonaną pracę. Powyższe naraża Wykonawcę  
na odpowiedzialność karno-skarbową z tytułu nierozliczenia przedmiotowego podatku ? 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
 
Zamawiający dopuszcza możliwości rozliczania się z Wykonawcą raz na miesiąc. 
 
 



 
Pytanie 4: 
Zwracamy się z uprzejmą prośba o zmianę zapisu wymagań ujętych w SWZ dot. referencji z: 
„minimum jedno zamówienie (w ramach jednej umowy) lub kilka takich zamówień 
równocześnie (w tym samym okresie czasu) i jest to zamówienie/są to zamówienia 
polegające na wykonywaniu nieprzerwanie podobnego zamówienia za kwotę co najmniej 1 
000 000,00 złotych” Na: „minimum jedno zamówienie (w ramach jednej umowy) lub kilka 
takich zamówień równocześnie (w tym samym okresie czasu) i jest to zamówienie/są to 
zamówienia polegające na budowie/ rozbudowie/ nadbudowie budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego lub użyteczności publicznej za kwotę co najmniej 1 000 000,00 złotych” 
 
Odpowiedź na pytanie 4:  
 
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanego zapisu.  
 
Pytanie 5:  
Zgodnie z zapisami SWZ, Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jako kryterium 
oceny oferty przyjmuje gwarancję na roboty budowlane. Wykonawcy, którzy zadeklarują 
w swojej ofercie 72 miesiące gwarancji otrzymają maksymalną liczbę punktów w danym 
kryterium. W związku z tym, że Towarzystwa Ubezpieczeniowe udzielają maksymalnej 
gwarancji do 60 miesięcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert  
i wyznaczenie 60 miesięcy gwarancji jako maksymalną. W przypadku braku zgody Inwestora, 
czy zgodnie z art. 452 ust 8 Pzp Inwestor wyrazi zgodę na udzielenie przez Wykonawcę 
gwarancji usunięcia wad i usterek na okres 5 lat, a na pozostały okres pisemne oświadczenie 
Wykonawcy, że przed upływem należytego wykonania umowy zostanie ona przedłużona  
na kolejne 12 miesięcy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy? Jeśli 
Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o uwzględnienie zapisów art. 452 ust 8 Pzp w SWZ. 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryteriów oceny ofert i wyznaczenie 60 miesięcy 
gwarancji jako maksymalną. Art. 452 ust. 8 Pzp nie stanowi o zgodzie Zamawiającego w tym 
zakresie. 
 
 
Pytanie 6 : 
Sposób procedowania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionym w formie 
gotówki określa art. 450 ust. 5 ustawy PZP.W związku z powyższym prosimy o informację czy 
Zamawiający posiada oddzielne konto na przechowywanie ww. środków finansowych oraz 
informację w jaki sposób będzie ono oprocentowane? 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
Art. 450 ust. 3 i ust. 5 nie wymaga, żeby rachunek na którym będzie przechowywane 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy był rachunkiem odrębnym. 3. Art. 450 ust. 3 
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego. Zgodnie z ust. 5 w/w przepisu - Jeżeli zabezpieczenie 
wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 



wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy. W związku z powyższym przechowywane 
zatem środki będą oprocentowane odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 
które na dzień dzisiejszy wynoszą 0 % w stosunku rocznym. 

 
Pytanie 7 : 
Czy Zamawiający przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 
części zamówienia zgodnie z art. 453 ust. 4 PZP ? 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający nie przewiduje możliwość częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu 
części zamówienia. 
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