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Reguły, 22 maja 2017 roku  

 

Wszyscy Wykonawcy: 

Zamówienia publicznego  

nr ZP.271.2.20.2017 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 28.04.2017 r. wpłynął wniosek Wykonawcy 

w zakresie wyjaśnienia treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Modernizacja budynków: 

Szkoły w Komorowie, Szkoły w Michałowicach, Szkoły i Przedszkola w Nowej Wsi – roboty 

remontowe”. 

Na zasadzie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi:  

Treść wniosku: 
 

Pytanie 1: 

Dlaczego zadanie nie zostało podzielone na części pomimo znacznej odległości remontowanych 

budynków oraz szerokiego wachlarza robót, tj. od robót typowo budowlanych poprzez cyklinowanie 

podłóg na wymianie specjalistycznej nawierzchni boiska i placu zabaw kończąc? Brak podziału 

zadania na części powoduje naruszenie art. 7 ust. 1 p.z.p. tj. zachowania uczciwej konkurencji i 

równania traktowania wykonawców. 
 

Pytanie 2: 

Dlaczego wadium zostało określone na tak wysokim poziomie. 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

 

Odpowiedź 1:  

Zamawiający zwraca uwagę, że żaden przepis ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) nie nakazuje mu podziału zamówienia na części. 

Przepis art. 36 aa przywołanej ustawy stanowi wyraźnie, iż „Zamawiający może podzielić zamówienie 

na części, określając zakres i przedmiot tej części”. Podział zamówienia na części nie ma zatem 

charakteru obowiązku prawnego i w konsekwencji zależy od decyzji Zamawiającego.  

Niezależnie od tego, Zamawiający uwzględnił sugestie Wykonawcy i w dniu 12 maja 2017 r. dokonał 

stosownej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, mając na względzie  

umożliwienie jak najszerszego dostępu małym i średnim przedsiębiorcom do zamówienia będącego 

przedmiotem nin. przetargu.  

 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający określił kwotę wadium wg metodologii wskazanej art. 45 ust. 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  
 

 

 

 

 (-) Krzysztof Grabka 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE 

 

 

 

Sprawę prowadzi:   Referat zamówień publicznych 

Tel.:   (22) 350 91 68 

 

Otrzymują: 

1) Strona internetowa www.bip.michalowice.pl   

2) aa ZP.271.2.20.2017 
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