
Nr postępowania: BG.271.13.2022.BS                                                         Branice 5 grudnia 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: 

W związku z chęcia przystąpienia do postępowania przetargowego pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej Szkoły Podstawowej w Branicach wraz z dostosowaniem do zaleceń straży pożarnej” 

proszę o informacje czy zamawiający uzna jako spełnienie warunku "Zdolność techniczna lub 

zawodowa" PKT SWZ VII pkt 2/4/a-b, jeżeli wykonawca wykaże budowę 1 budynku od podstaw o 

wartości robót nie mniejszej niz 1 000 000,00 zł brutto w zakresie robót było wykonanię między innymi 

ocieplenia ścian, montaż stolarki okiennej i instalacji c.o. ) ? Zmiana ta powinna znacząco wpłynąć na 

ilość oferentów. Z powodu bardzo dużego zakresu robót do wyceny oraz problemami z pozyskaniem 

ofert na kluczowe materiały proszę o zmianę terminu składania ofert na 14.12.2022 co pozwoli 

wszystkim wykonawcą na przygotowanie rzetelnych ofert. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiająca przychyla się do propozycji dotyczącej zmiany warunku i przesunięcia terminu składania 

ofert.  

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

 

W Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit a): 

„a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie 

co najmniej 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na 

budowie/przebudowie/rozbudowie budynku w ramach której wykonano m.in. ocieplenie ścian 

o wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto.” 

 

W Rozdziale XVI pkt 1: 

„Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13 stycznia 2023 r. Bieg terminu 

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

 

W Rozdziale XVII pkt 1, 2 i 3: 



„1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 15 grudnia 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 15 grudnia 2022 r. o godzinie 10:10”. 

 

Pytanie 2: 

Ze względu na duży koszt finansowania w/w zamówienia zwracam się z zapytaniem o możliwość 

uzyskania zaliczki w /w postępowaniu przez potencjalnego wykonawcę. Pozwoliło by to nieznacznie 

obniżyć koszty wykonania zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający postanowił uwzględnić możliwość udzielenia zaliczki finansowanej ze środków własnych 

Zamawiającego, płatnej na podstawie faktury VAT, wystawionej nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 

dnia zawarcia umowy z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni. W konsekwencji Zamawiający 

dokonuje zmiany treści Specyfikacji Wykonania Zamówienia, w tym zmiany Załącznika nr 9 do SWZ, 

stanowiącego wzór umowy. 

Termin realizacji zamówienia określony w Rozdziale VI SWZ określa się na: „do 14 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy”. Nowy wzór umowy z zaznaczonymi kolorem zmianami stanowi załącznik do 

niniejszego pisma. 

 

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. 

2. Zmodyfikowany wzór umowy.  
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