
    
 

 

 

Ciechanów, dnia 18.01.2022r. 

NZ – 242 – 01.2 / 2022  

Identyfikator postępowania: 01/2022 

 

Wg rozdzielnika 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. II - Nr referencyjny 01/2022, SWZ z dnia 05.01.2022r. 

„Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej 

ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.” 

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11  „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez 

Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 11.2. „Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, 

chyba że prośba o wyjaśnienie treści SWZ wpłynęła do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.”, udziela następujących wyjaśnień: 

WYJAŚNIENIE II 

Pytanie Nr 1 

W związku z udostępnioną Specyfikacją Warunków Zamówienia na roboty budowalne pod nazwą 

„Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. 

Sikorskiego wraz z przyłączami" nr sprawy 01/2022, FOXSAN sp. z o.o. zwraca się o wyjaśnienie treści pkt 

13.5 SWZ w związku z § 14 ust. 2 i 3 pkt d) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych na dostawy, 

usługi i roboty budowalne, albowiem w Naszej ocenie zachodzi sprzeczność w zapisach. 

Zgodnie z pkt 13.5. SWZ wadium zostanie zwrócone w sposób określony w paragrafie 14 ust. 2 

„Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie 

Sp. z o.o." Zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu wadium zwraca się wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

A zatem wadium jest zwracane wszystkim wykonawcom, których oferta nie została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

Prawo zatrzymania wadium w przypadku kiedy oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza 

zostało przewidziane w § 14 ust. 3 Regulaminu. 

Tym samym należy uznać, że prawo zatrzymania wadium przysługuje w konkretnych sytuacjach ale jedynie 

w przypadku gdy oferta wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Tymczasem z treści zapisu § 14 ust. 3 pkt d) Regulaminu wynika, że Zamawiający, w przypadku nie 

złożenia przez oferenta wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo barku zgody na poprawienie 

omyłki o której mowa w § 18 ust. 2 pkt c) Regulaminu (powinno być § 19 ust. 2 pkt c)), które 



    
 

 

spowodowało, że jego oferta nie została wybrana jako najkorzystniejsza, ma także prawo zatrzymania 

wadium danego wykonawcy. 

A zatem regulamin w przypadku gdy wykonawca na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził zgody na poprawienie 

omyłki o której mowa w § 18 ust. 2 pkt c) Regulaminu (powinno być § 19 ust. 2 pkt c)), dopuszcza prawo 

zatrzymania wadium takiego wykonawcy, a jednocześnie uniemożliwia to wybranie oferty takiego 

wykonawcy jako najkorzystniejszej. 

W związku z tym należy uznać, że zachodzi sprzeczność w przedstawionych przepisach. W ocenie 

wykonawcy treść § 14 ust. 3 pkt d) Regulaminu nie powinna uprawniać do zatrzymania wadium, gdyż w 

przypadku gdy wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraża zgody na 

poprawienie omyłki o której mowa w § 18 ust. 2 pkt c) Regulaminu (powinno być § 19 ust. 2 pkt c)) 

przedstawiona przez niego oferta nie może zostać wybrana jako najkorzystniejsza. I tym samym wadium nie 

może być zatrzymane, albowiem zgodnie z § 14 ust. 2 regulaminu wadium zwraca się wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej. 

W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie nieścisłości i poprawienie zapisów. 

Odpowiedź Nr 1 

Zamawiający w związku z pismem Oferenta usuwa z „Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych” 

par. 14 ust. 3 pkt d. który brzmi: 

„Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 

d) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie, 

nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, albo nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w § 18 ust. 2 pkt. c) Regulaminu, co powodowało brak możliwości wybrania oferty 

złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.” 

Zaktualizowany „Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych” zostanie umieszczony niezwłocznie na 

stronie www Zamawiającego. 
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