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Warszawa, 2020-04-20

WZ.270.5.2020
2020-08690

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług z zakresu
zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT – Obszar Rozwój Aplikacji/Devlopment, nr sprawy:
WZ.270.5.2020.

W związku z faktem, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców
w odniesieniu do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”,
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”, przytacza treść pytań i udziela
odpowiedzi.

Pytanie nr 1
Zważywszy na:

treść rozdziału VIII pkt 6 SIWZ, oraz1.
treść § 5 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków2.
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz
udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych z dnia 27 czerwca 2017 r.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1320), zgodnie z którym: „Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w
postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu
elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego
dokumentu lub oświadczenia”,

czy w przypadku wyboru przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, którą bank
wystawił w formie papierowej (z uwagi na brak w danym banku możliwości wystawienia oryginału
dokumentu gwarancji w formie elektronicznej), z treści której wynika, że żądanie zapłaty sumy
wynikającej z gwarancji wymaga przedstawienia dokumentu gwarancji w oryginale przez beneficjenta
gwarancji, będzie skuteczne wniesienie wadium przez Wykonawcę przez złożenie elektronicznie
skanu dokumentu gwarancji papierowej oraz przesłanie zamawiającemu listem poleconym lub
złożenie w jego siedzibie oryginału papierowego dokumentu gwarancji przed upływem terminu
składania ofert?

W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o informację w jaki sposób Wykonawca ma wnieść
skutecznie wadium w formie gwarancji bankowej wystawionej w oryginale w postaci dokumentu
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papierowego, gdy z treści gwarancji wynika ww. wymóg przedstawienia dokumentu gwarancji
w oryginale przez beneficjenta gwarancji w celu żądania zapłaty sumy wynikającej z gwarancji.
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z opinią Urzędu zamówień publicznych pt. „Zasady
wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień
publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018 r.” wadium powinno być
wniesione w oryginale w postaci elektronicznej.

Pytanie nr 2
Dot. załącznika nr 5 do umowy wykonawczej – projekt gwarancji.
Prosimy o wyszczególnienie podmiotu zlecającego wystawienie gwarancji poprzez zapis w
komparycji, w zdaniu: „Niniejsza Gwarancja należytego wykonania umowy została wystawiona na 
zlecenie Wykonawcy w związku z umową(…)”
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 3
Dot. załącznika nr 5 do umowy wykonawczej – projekt gwarancji.
Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa - umowa została zdefiniowana w komparycji dlatego prosimy
w całym dokumencie zachować  "Umowa".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4
Dot. załącznika nr 5 do umowy wykonawczej – projekt gwarancji.
Prosimy o wykreślenie punktu 2 wzoru gwarancji, gdyż zapis ten wynika bezpośrednio z punktu 1.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie punktu 2 z projektu gwarancji.

Pytanie nr 5
Dot. załącznika nr 5 do umowy wykonawczej – projekt gwarancji.
Prosimy o ujednolicenie nazewnictwa dotyczącego żądania, proponujemy "żądanie zapłaty".
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6
Dot. załącznika nr 5 do umowy wykonawczej – projekt gwarancji.
W punkcie 7 projektu gwarancji prosimy o dodanie następującego zapisu:

Żądanie zapłaty Beneficjenta (dalej zwane „żądaniem”) powinno zostać przekazane w formie:

pisemnej (list polecony lub wysłany pocztą kurierską):1.
za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek bankowy Beneficjenta. Bank prowadzącya.
rachunek Beneficjenta potwierdzi, że podpisy na Żądaniu, zostały złożone przez osoby
upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta; albo



bez pośrednictwa banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, jednakże wówczas notariuszb.
potwierdzi, że podpisy na Żądaniu, zostały złożone przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Beneficjenta.
kluczowanego komunikatu SWIFT z banku prowadzącego rachunek bankowy Beneficjenta2.
wskazany w Żądaniu, z jednoczesnym potwierdzeniem, że:
jest on w posiadaniu oryginału złożonego Żądania Beneficjenta, które zostało wysłane doa.
Banku na adres wskazany w niniejszej gwarancji,
podpisy na Żądaniu zostały złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń wolib.
w imieniu Beneficjenta,
przesłany komunikat dokładnie oddaje treść Żądania. ”c.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie nr 7
Dot. załącznika nr 5 do umowy wykonawczej – projekt gwarancji.
W punkcie 13 projektu gwarancji prosimy o usunięcie podpunktu 2 - gwarancja jest zobowiązaniem
samoistnym, niezależnym od ważności zawartej umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie pkt 13 2) projektu gwarancji.

Zamawiający informuje, iż aktualna treść załącznika nr 5 do Umowy Wykonawczej, który jest
jednocześnie załącznikiem nr 8 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Dyrektor Pionu Rozwoju i Eksploatacji
Systemów Teleinformatycznych

(-) Aneta Kulma
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Sporządził: Napiórkowska Anna
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