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Wyjaśnienia 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja 

budynków; wymiana poszycia dachu, jego ocieplenie, naprawa więźby dachowej  

i kominów, założenie nowego opierzenia, montaż instalacji odgromowej oraz instalacji TV na 

budynku przy ul. Szkolnej 14 w Łowęcinie. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia 

wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

Pytanie nr 1 

Obecnie termin dostępności dachówki karpiówki jest szacowany na lipiec/sierpień 2022r. Czy 

Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji bez konsekwencji dla 

Wykonawcy z powodu braku dostępności podstawowego materiału dla wykonania przedmiotu 

zamówienia? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający informuje, że przewidział dłuższy termin realizacji inwestycji w SWZ, Rozdział 

XVIII gdzie dokonał opisu kryteriów oceny ofert. Zamawiający daje możliwość Wykonawcy 

zadeklarowania terminu realizacji w zakresie od 75 dni do 120 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

II. Jednocześnie działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 25.06.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 

 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.05.2022 r. do godziny 15:00 dokonując przesłania 

zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnio-

sku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.” 

 

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2022 r. o godzinie 15:15.” 

   

 

Z poważaniem    
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