
Nr postępowania: BG.271.10.2022.BS                                                         Branice 28 września 2022 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO TREŚCI  

SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) ORAZ ZMIANA SWZ 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym pn. „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej w 

Branicach wraz z dostosowaniem do zaleceń straży pożarnej”. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 w związku z art. 286 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) 

Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ. 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o jednoznaczne określenie czy maszt flagowy jest w zakresie przetargu? W załączonym 

przedmiarze robót brak pozycji na dostawę i montaż masztu flagowego. 

Odpowiedź: 

Maszt flagowy wyłączony jest z zakresu rzeczowego inwestycji. Przygotowując ofertę nie należy 

wyceniać robót dotyczących masztu.  

 

Pytanie 2: 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert o 10 dni roboczych. Motywujemy ją 

obszernością zagadnień objętych niniejszym postępowaniem przetargowym, których wnikliwa analiza 

wymaga czasu. 

Poza tym przygotowanie profesjonalnej i konkurencyjnej oferty w istotnej części jest uzależnione od 

pozyskania propozycji cenowych potencjalnych dostawców lub podwykonawców, co również wymaga 

czasu. Liczymy na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, co umożliwi nam sporządzenie i 

przedstawienie rzetelnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do prośby zawartej w pytaniu i zmienia termin składania i otwarcia ofert.  

W związku z powyższym zmianie ulegają poniższe postanowienia Rozdziału XVI i XVII SWZ: 

„1) w Rozdziale XVI pkt 1: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15 listopada 2022 r. Bieg terminu 

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

2) w Rozdziale XVII pkt 1, 2 i 3: 

„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 17 października 2022 r. do godziny 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda, do dnia i godziny wskazanej w pkt 1. O terminie złożenia oferty 

decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2022 r. o godzinie 10:10”. 

 

Zamawiający wprowadził zmianę Ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie i opublikował w 

Biuletynie Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

 

Kierownik Zamawiającego 

 

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

https://platformazakupowa.pl/pn/preda
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