
Samodzielny Publiczny                            Proszowice, dnia 12.03.2021 r.
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Uczestnicy
postępowania prowadzonego w trybie podstawowym

na
Modernizacja i przebudowa Oddziałów Budynku Głównego Samodzielnego Publicznego Zespołu

Opieki Zdrowotnej w Proszowicach 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś
Priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr 

Oznaczenie sprawy: 02/ZP/2021

W  związku  z  wniesieniem  pytania  przez  Wykonawcę,  Zamawiający  przedstawia  treść  pytania
i udziela pisemnych wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo
zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami).

Pytanie 1

„Część XXIX pkt 1. Czy Zamawiający potwierdza, iż zgodnie z art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 11 września 2019 r. wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w jednej lub w kilku formach określonych w pkt 1-5 art. 450 ust. 1 ustawy. Czy zatem Zamawiający
potwierdza,  iż  wykonawcy występujący w ramach postępowania  w formie  konsorcjum mogą  wnosić
zabezpieczenie każdy z osobna, pod warunkiem zabezpieczenia w pełnej wysokości kwoty.”

Odpowiedź:
W świetle art.  445 ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcy wspólnie ubiegający się
o  zamówienie  (konsorcjum)  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  wykonanie  umowy  i  wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  Oznacza to, że zabezpieczenie należytego wykonania
umowy we  wskazanej  wysokości  może  wnieść  jeden,  kilku  bądź  wszyscy  członkowie  konsorcjum.
Zamawiający  wymaga  aby  odpowiednie  zabezpieczenie  finalnie  zostało  wniesione  w  wymaganej
wysokości w ramach solidarności zobowiązania członków konsorcjum. 

Niniejsze wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w dniu 12.03.2021 r.
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