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OR.VII.272.04.2020                                                                                          Racibórz 07.05.2020r. 

 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.04.2020 pn. 

      „Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia 

komunikacyjnego z przejściami granicznymi na teren Republiki Czeskiej - roboty budowlane”.        

 

 I. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
Informuję, iż zamawiający otrzymał wnioski o wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w zakresie w/w postępowania. Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. 

zm.), przedstawiam poniżej treśći zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

 

Pytanie 1  
W nawiązaniu do wprowadzonego w Polsce stanu epidemii, zwracam się z prośbą o umożliwienie 

dostarczenia oryginału dokumentu wadialnego na potrzeby postępowania przetargowego pn.  

„Przebudowa ulic Rakowca, Głównej i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w ramach połączenia 

komunikacyjnego z przejściami granicznymi na terenie Republiki Czeskiej- roboty budowlane” w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę 

uprawnioną. Biorąc powyższe pod uwagę proszę o odpowiednie zmiany zapisu SIWZ 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie niepieniężnej w oryginale w postaci 

elektronicznej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w 

pkt.8.3 lit. 2-5 SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z 

dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 162 ze zm.]) uprawnionej do reprezentowania Gwaranta (ubezpieczyciela, banku) lub 

Poręczyciela – osoby, Wykonawca przesyła na e-mail Zamawiającego: 

finanse@powiatraciborski.pl albo doręcza dokument elektroniczny wniesienia wadium przez 

fizyczne przekazanie nośnika informacji z utrwalonym na nim elektronicznym dokumentem 

wadium (np. płyta CD) do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

Pytanie 2  
Czy zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie Gwarancji Bankowej w formie elektronicznej. W 

związku z zaistniałą sytuacją epidemii Covid-19, banki nie wystawiają gwarancji w formie 

papierowej.  

 

Odpowiedź 2:  

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie niepieniężnej w oryginale w postaci 

elektronicznej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w 

pkt.8.3 lit. 2-5 SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi 

certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z 

dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 162 ze zm.]) uprawnionej do reprezentowania Gwaranta (ubezpieczyciela, banku) lub 
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Poręczyciela – osoby, Wykonawca przesyła na e-mail Zamawiającego: 

finanse@powiatraciborski.pl albo doręcza dokument elektroniczny wniesienia wadium przez 

fizyczne przekazanie nośnika informacji z utrwalonym na nim elektronicznym dokumentem 

wadium (np. płyta CD) do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

 

II. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  
Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 

1) Pkt. 8.6 SIWZ  
W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 8.3., 

dokument (oryginał) wadium należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta. 

Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie niepieniężnej w oryginale w postaci 

elektronicznej. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w jednej z form wymienionych w 

pkt.8.3 lit. 2-5 SIWZ, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym (wystawionym przez 

dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne 

- podpis elektroniczny, spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 

2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162 ze zm.]) 

uprawnionej do reprezentowania Gwaranta (ubezpieczyciela, banku) lub Poręczyciela – osoby, 

Wykonawca przesyła na e-mail Zamawiającego: finanse@powiatraciborski.pl albo doręcza 

dokument elektroniczny wniesienia wadium przez fizyczne przekazanie nośnika informacji z 

utrwalonym na nim elektronicznym dokumentem wadium (np. płyta CD) do siedziby 

Zamawiającego- Biura Obsługi Klienta  przed upływem terminu składania ofert. 

Bankowy dokument elektroniczny w postaci gwarancji bankowej powinien spełniać wymogi 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie sposobu tworzenia, 

utrwalania, przekazywania, przechowywania i zabezpieczania dokumentów związanych z 

czynnościami bankowymi, sporządzanych na elektronicznych nośnikach informacji (Dz. U. z 2004 

r. nr 236 poz. 2364).  

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.  

 

 

 

 

                                                                                        Z up. STAROSTY 

                                                                                         Beata Bańczyk 

                                                                                         SEKRETARZ POWIATU 

                                                                                                        .............................................. 

  Zatwierdził  

Sporządziła: Anita Stuchły, tel. 385 


