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Chorzów, dnia 27.08.2020 r.
GI/SC/7040/041_02/000/20
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa ścieżek rowerowych
i chodników na terenie miasta Chorzowa:
Część 1 zamówienia: Budowa ciągu pieszo – rowerowego w Chorzowie łączącego Kompleks
Wypoczynkowy Amelung z Osiedlem Pnioki.
Część 2 zamówienia: Budowa ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu ul. Parkowej w Chorzowie
- wyjaśnienia treści SIWZ i zmiana SIWZ nr 2

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, w związku z zapytaniem otrzymanym
w dniu 26.08.2020 r., działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, niniejszym udziela odpowiedzi.
Pytanie:
W odniesieniu do zapisów SIWZ punkt 11 „Wymagania dotyczące wadium”, zwracam się
z zapytaniem, czy Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł w sytuacji złożenia
oferty tylko na jedną część zamówienia? czy kwota wadium w wysokości 20 000 zł dotyczy sytuacji gdy
wykonawca składa ofertę na 2 części zamówienia?
Proszę o sprecyzowania w jakiej wysokości powinno zostać wniesione wadium w przypadku chęci
złożenia oferty tylko na jedną część zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł na każdą część zamówienia. Tym
samym w przypadku złożenia ofert tylko na jedną część należy wnieść wadium w wysokości
20 000 zł, a w przypadku składania oferty na dwie części zamówienia należy wnieść wadium
w wysokości 2 x 20 000 zł.
W związku z powyższymi wątpliwościami Wykonawcy, Zamawiający w następujący sposób
doprecyzowuje treść SIWZ w punkcie 11:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
Część 1 zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
Część 2 zamówienia: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
Pozostałe zapisy punktu 11 pozostają bez zmian.
Powyższe prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (w pkt IV.1.2) ) i zgodnie
z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy PZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu
dzisiejszym w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ dokonane w dniu 27.08.2020 r. są wiążące dla Wykonawców.
p.o. Dyrektor MZUiM
Wojciech Osadnik

