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Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „wykonanie 

inwestycji pn.: Część 1: Budowa drogi rowerowej od skrzyżowania Al. Stanów 

Zjednoczonych/Grenadierów po stronie wschodniej do ul. Męcińskiej wraz z 

kontraruchem w Czapelskiej i Męcińskiej; Część 2: Droga dla rowerów przy PKP 

Stadion; Część 3: Budowa brakującego odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Jana 

Olbrachta w kierunku stacji metra; Część 4: Remont chodnika i budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż Domaniewskiej; Część 5: Bezpieczne ulice: Conrada, Sokratesa i Przy 

Agorze – poprawa bezpieczeństwa przejść dla pieszych; Część 6: Przebudowa drogi dla 

rowerów i chodnika w ramach realizacji zadania  „Nowy chodnik i drzewa wyciszające 

na granicy Ursynowa i Mokotowa”. 

 

Nr postępowania: ZDM/UM/DZP/83/PN/72/20 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Dróg Miejskich na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 

3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 

z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) odpowiada na pytanie Wykonawcy. 

 

Pytanie 1 

W związku z sytuacją epidemiologiczną, zwracamy się z prośbą o możliwość dołączenia do 

oferty, oryginału wadium w formie innej niż pieniądz i  rezygnację z zapisu SIWZ 

dotyczącego wadium: 

10.1.1.W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w 

oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, II piętro pokój 214, gdzie zostanie 

wydane stosowne zaświadczenie o złożeniu wadium, które należy dołączyć do oferty. 

 

Odpowiedź 

Zgodnie z punktem 19.2.7. SIWZ „Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, 

musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oferta 

Wykonawcy, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 19.1., w formie lub 

formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 19.2. zostanie odrzucona”. 

W związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę na złożenie dokumentu wraz z ofertą 

na warunkach określonych w punkcie 19 SIWZ. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez 

zmian. 
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