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Wszyscy wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI SIWZ

dot.: postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego. Numer sprawy: 51JE.271,7.2029. Nazwa

zadania: Budowq Stadionu Lekkoatletycznego w miejscowoici sierakowice.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 oraz 2 us[awy Prawo zam6wiefr publicznych (Dz. U.2018.1936 j.t. zp6in.
zm.), w zwiqzku ze skierowaniem do zamawiajqcego zapytania dotyczqcego tre6ci specyfikacji istotnych

warun kow zam6wien i a, przedstawi amy n astqpujqce wyj a5n i en i a:

Pytania:

1. Prosimy o inFormacjq, czy Zamawiajqcy wyraza zgodq na ztoZenie wadium sktadanego w Formie

niepieniq2nej (wadialna gwarancja ubezpieczeniowa )w tormie elektronicznej? Na jaki adres

nale2y przestaf wadium wystawione w Formie elektronicznej?

2. Czy klatka do rzutu dyskiem i mtotem (z kotwami) i wktad redukcyjny zgodnie z dokumentem

,,Projekt techniczny do opinii PZLN9. ZESTAWIENIE SPRZETU LEKKOATLETYCZNEG0" podlega

wycen ie?

0dpowiedzi:

1. W zwiqzku ze szczeg6lnq sytuacjq zwiqzanq z epidemiq COVID-19, Zamawiajqcy dopuszcza

mozliwo6i zto2enia wadium w Formie elektronicznej. W takim przypadku jednak do otertv nalezv

dotEczvi. dokument elektroniczny gwarancii/poreczenia. zapisany na no5niku elektronicznvm (np.

ptyta CD/DVD, pendrive), kt6rv zostat podpisany przv wykorzystaniu kwaliFikowanego podpisu

elektronicznego os6b upowaznionych po stronie gwaranta. Zamawiajqcy jednoczeSnie zastrzega,

ze w tre6ci gwarancji/porqczenia zlo2onej w formie elektronicznej nieuprawnione sq zapisy

mowiqce o jej wyga6niqciu w przypadku zwrotu oryginatu dokumentu. Ponadto Zamawiajqcy

zgodnie z 5 4 Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministr6w w sprawie uzycia Srodk6w komunikacji

elektronicznej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego otaz udostqpnienia i

przechowywanla dokument6w elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 13201 - zwane dalej

,,Rozporzqdzeniem" okreSla dopuszczalny Format kwaliFikowanego podpisu elektronicznego, jako:

a) dokumenty w tormacie ,,pdt" zaleca siq podpisywai Formatem PAdES, 
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b) dopuszcza siq podpisanie dokument6w w Formacie innym ni2 ,,pdt", wtedy bqdzie wymagany
oddzielny plik z podpisem. W zwiqzku z tym Wykonawca bqdzie zobowiqzan y zalqczyt. oddzielny
plik z podpisem.

2. W zakresie rzutu dyskiem i mtotem wycenie podlega proFesjonalna obrqcz i wkfad redukcyjny z
certyFikatem IAAF do rzutu dyskiem i mtotem, tj pozycja 140 ZESTAWIENIA SpRZETU
LEKKOATLETYCZNEGO oraz pozycja (pominiqta w opisie przedmiotu zam6wienia w SIWZ) 176
Wktad redukcyjny stalowy dysk-mtot 2,135 m (steel hammer conversion circle) IAAF E-05-0417.
Klatka do rzutu mtotem i dyskiem nie jest przedmiotem zam6wienia.
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