
 
Warszawa, dnia 7 maja 2021 r. 

 
Filharmonia Narodowa w Warszawie 
ul. Jasna 5 
00-950 Warszawa 
 
 
 
Dotyczy: Dostawa referencyjnych systemów głośnikowych, ZP/01/04/2021 

 

Filharmonia Narodowa w Warszawie, zwana dalej „Zamawiającym”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), informuje, że wpłynęły 
pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”), w związku z powyższym Zamawiający udziela 
następujących wyjaśnień: 
 
 
Pytanie nr 1: 
W Rozdziale 6 SIWZ pkt 2.1 Zamawiający zastrzega, że do postępowania może przystąpić tylko i wyłącznie 
Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających w/w postępowanie zrealizował co najmniej 1 
zamówienie na dostawę sprzętu elektroakustycznego, a wartość tego zamówienia wynosiła co najmniej 100 000 
zł brutto.  
Czy przedstawienie Zamawiającemu uzupełnionego załącznika nr 9 do SIWZ, plus dołączenie do oferty kopii 
faktur obejmujących realizację wymienionych w załączniku nr 9 zamówień wystarczy do spełnienia 
przedstawionego przez Zamawiającego wymogu w Rozdziale 6 pkt 2.1? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z Rozdziałem 9 ust. 2.1.1. SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych 
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie – wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 
podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ) 
z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
tych dokumentów - inne dokumenty.  
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej, fakt wykonania usługi nie zawsze musi wiązać 
się z jej należytym wykonaniem, o czym chociażby świadczy instytucja kar umownych za nienależyte wykonanie 
zamówienia. Zatem polecenie przelewu, a tym bardziej faktura VAT nie może zostać uznane za dokument 
potwierdzający należyte wykonanie umowy, jeżeli nie zawiera w swej treści sformułowania, które 
jednoznacznie to potwierdza (wyrok KIO z dnia 28 czerwca 2010 r., sygn. akt 1083/10, 1085/10; wyrok KIO z dnia 
25 września 2014 r., sygn. akt KIO 1879/14; wyrok KIO z dnia 30 października 2015 r., KIO 2257/15).  
Mając na uwadze powyższe, faktura może być dowodem potwierdzającym należyte wykonanie dostawy, jednak 
wyłącznie wówczas, gdy zawiera oświadczenia stron, które jednoznacznie potwierdzają należyte wykonanie 
zamówienia. 
 
 
Pytanie nr 2: 
W rozdziale 21 pkt 6 oraz w rozdziale 22 SIWZ Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami w załączniku nr 10 
do SIWZ (wzór umowy) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia.  
Czy zamawiający przewiduje modyfikację lub usunięcie tego zapisu w SIWZ? Ponieważ nie odnaleziono w treści 
załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy) zapisów dotyczących wniesienia stosowanego zabezpieczenia. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrtga3daojwgi2ti


 
Zamawiający informuje, że nie dokonuje w tym zakresie modyfikacji ani usunięcia zapisów Rozdziału 21 pkt 6 
oraz Rozdziału 22. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a 
tym samym Zamawiający dokonuje następujących zmian we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do 
SWZ: 

1. dotychczasowy § 9 zostaje oznaczony jako § 10;  

2. wprowadza się § 9 o następującej treści:  

§ 9  

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

wysokości 2% Wynagrodzenia, tj. ............................. zł (słownie:...........................................................) w 

formie ...................................................  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, przy 

czym: 

2.1. 70% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu zgodnego z Umową wykonania Przedmiotu 

Umowy i zostaje zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze Przedmiotu Umowy, 

2.2. 30% kwoty wymienionej w ust. 1 służy zabezpieczeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jakości i 

zostaje zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, zależnie który z tych 

terminów przypadnie później 

- o ile nie zostanie zaliczone na poczet uzasadnionych roszczeń Zamawiającego. 

3. W przypadku przesunięcia terminu wykonania Umowy lub przedłużenia okresu rękojmi lub gwarancji jakości 

zabezpieczenie będzie odpowiednio przedłużone. 

4. Jeśli zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej albo w poręczeniu 

bankowym, z dowolnej przyczyny (np., z uwagi na przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

niezależnie od jego przyczyn), wygasłoby odpowiednio przed terminem odbioru Przedmiotu Umowy lub 

upływu okresu rękojmi lub gwarancji jakości Wykonawca na 14 dni przed wygaśnięciem zabezpieczenia ma 

obowiązek przedstawić stosowny aneks, nową gwarancję lub wpłacić odpowiednie zabezpieczenie w 

gotówce.  

5. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wygaśnie 

– Zamawiający, dokona potrącenia kwoty w odpowiedniej wysokości bezpośrednio z Wynagrodzenia, 

powiadamiając o tym jednocześnie Wykonawcę. 

6. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi 

się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 

zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 

kolejne okresy. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

8. Wypłata, o której mowa w ust. 7 powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

9. Przepis art. 451 p.z.p. stosuje się. 

 
 
Pytanie nr 3:  
W załączniku nr 10 do SIWZ w § 3 ust. 2, zamawiający informuje Wykonawcę, że czas naprawy przedmiotu 
dostawy w ramach gwarancji wynosi 14 dni (licząc do chwili przesłania przez zamawiającego ogłoszenia).  



 
Czy zamawiający dopuszcza modyfikację tego zapisu i wprowadzenie realizacji naprawy w terminie 14 dni 
roboczych od daty zgłoszenia w formie pisemnej (zgłoszenie przesłane pocztą elektroniczną na adres ………..).  
 
Odpowiedź Zamawiającego:  
Zamawiający dokonuje zmiany § 3 ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ w ten sposób, że 
otrzymuje on następujące brzmienie:  
2.  Zamawiający w okresie gwarancji zgłasza wady Przedmiotu Dostawy do Wykonawcy. Czas naprawy 

Przedmiotu Dostawy w ramach gwarancji wynosi 14 dni roboczych (licząc od chwili przesłania przez 
Zamawiającego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres …………………). 

 
 
Tekst jednolity wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ, uwzględniający wyżej wskazane zmiany 
zostanie ponadto udostępnione pod adresem: https://filharmonia.ezamawiajacy.pl/ oraz 
http://www.filharmonia.4bip.pl/index.php?idg=4&id=74&x=93.  
 
 
Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 
 
 
 

_______________________ 
Wojciech Nowak 

Dyrektor 
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