
1. Pytanie: 

Czy jest możliwe w tym przypadku wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie pieniądza, ale wymagane 5% od ceny brutto mogłoby być potrącane 

z faktur częściowych i końcowej. 

Odpowiedź: 

            Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

            poprzez potrącenia z faktur częściowych. Szczegółowe zasady wniesienia 

            zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały przedstawione w p. 5.8 SIWZ. 

 

 

2. Pytanie: 

Czy Wykonawca może wnieść wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej?  

Odpowiedź: 

Zasady wniesienia wadium są określone w p. 3.6. SIWZ. Jedyna dopuszczona przez  

Zamawiającego forma wniesienia wadium jest opisana w p. 3.6.1. SIWZ. Wykonawca   

ma obowiązek  wniesienia wadium  w wysokości 50 000 zł w terminie do dnia  

poprzedzającego dzień otwarcia ofert. Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień  

zaksięgowania wpłaty na koncie zamawiającego. Wykonawca wnosi wadium  

przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w PKO BP SA O/Świdnica nr  

konta: 88102051380000960200668673. 

 

3. Pytanie: 

Prosimy o sprecyzowanie, jakie dokładnie warunki udziału muszą być spełnione przez 

Wykonawcę w kontekście wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat prac, gdyż 

zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 1.3.2.3 oraz pkt. 1.3.3.b 

w obecnym brzmieniu, nie pozwalają w sposób jednoznaczny określić tych 

warunków.   

W pkt. 1.3.2.3 „wykaz prac podobnych – informacje o wartości prac 

konserwatorskich, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu, 

wykonanych przez wykonawcę w ciągu każdego z pięciu ubiegłych lat, a jeżeli okres 

prowadzenie działalności jest krótszy w tym okresie oraz dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością-załącznik nr 

3.” 

Natomiast w pkt. 1.3.3.b „w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 

trzy usługi, obejmujące swoim zakresem restaurację obiektów na podłożu drewnianym 

polichromowanym.” 



 

Odpowiedź: 

W załączniku nr 3. należy przedstawić informacje o wartości prac konserwatorskich, 

odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowemu zamówieniu, wykonanych przez 

wykonawcę, a więc prace związane z naprawą elementów stolarskich, rzeźb itp., 

naprawy elementów architektury ( drewniane schody, podłogi, balustrady), naprawa i 

konserwacja tynków. Ponadto w załączniku nr 3 należy przedstawić rodzaj i wartość 

co najmniej trzech usług, obejmujących swoim zakresem restaurację obiektów na 

podłożu drewnianym polichromowanym. 

 

 

 


