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Uczestnicy postępowania
Nr WZ.272.16.2022
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
budynku magazynowego z przeznaczeniem na kotłownię gazową, sale lekcyjne i pomieszczenia
gospodarcze wraz z instalacjami c.o., gaz., wod.-kan. i elektryczną oraz budowa wiaty magazynowej
na działce nr ewid. 9972/14 w m. Sucha Beskidzka

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ), zwanej dalej ustawą, informuję,
że wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawcy do treści specyfikacji warunków zamówienia.
W związku z powyższym przytaczamy ich treść udzielając stosownej odpowiedzi. Zapisy
niniejszego pisma są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.
1.

W związku z obszerną ilością dokumentacji technicznej z jaką należy się zapoznać, a także
niestabilnymi cenami materiałów budowlanych (wielu dostawców nie może przedstawić oferty ze
względu na nieustanne, praktycznie codzienne zmiany cen) spowodowane m.in. sytuacją
geopolityczną na Ukrainie, proszę o przesuniecie terminu składania ofert z dnia 24.06.2022r. na
dzień 08.07.2022r. Bieżąca sytuacja w znacznym stopniu utrudnia Oferentom swobodne
przygotowanie oferty (opóźnienia w pozyskiwaniu wycen, brak dostępności materiałów)
dodatkowo okres Bożego Ciała i związany z tym urlopami większości firm wyceniających.
Wydłużenie terminu pozwoli przygotować Wykonawcy rzetelną ofertę, a Zamawiający oszczędzi
pytań i robót dodatkowych na etapie realizacji inwestycji.
Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień
01.07.2022r. Szczegółowe informacje poniżej.

2.

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu
art. 629 i 630 k.c.” Zamawiający rozumie rozliczenie robót budowlanych i instalacyjnych
kosztorysem powykonawczym według faktycznie wykonanych rodzajów prac i ilości?
Odpowiedź. Stosownie do §12 ust. 1 projektowanych postanowień umowy wynagrodzenie
Wykonawcy ma charakter kosztorysowy z uwzględnieniem art. 629 i 630 K.C. Wartością bazową
wynagrodzenia jest kwota będąca odpowiednikiem ceny oferty złożonej w przedmiotowym
postępowaniu w sposób, o którym mowa w rozdz. 11 SWZ. Jakiekolwiek zmiany wynagrodzenia
wynikające z robót zamiennych, robót dodatkowych bądź zwiększenia zakresu zamówienia
muszą być wprowadzone w formie aneksu na podstawie przepisów m.in. art. 455 ustawy Pzp,
wyprzedzającego wykonanie w/w robót. Zapis § 13 umowy stosuje się odpowiednio. Zaznaczyć
należy, iż wykonawca samowolnie wykonując roboty budowlane nieobjęte umową i
nieuzgodnione z Zamawiającym w sposób powyższy czyni to na własny koszt i ryzyko.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, dokonaną zmianą SWZ oraz koniecznością
udzielenia odpowiedzi w późniejszym terminie na pozostałe pytania, które wpłynęły w postępowaniu zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 01.07.2022r. do godz. 10:00- składanie
ofert, natomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r. o godz. 11:00.
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:
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- Rozdz. 9 pkt 9.1 swz otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w sposób określony w rozdz. 8 SWZ nie później niż do dnia 01.07.2022 r.
do godz. 10:00”
- Rozdz. 9 pkt 9.4 swz otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.07.2022 r. o godz. 11:00 przy użyciu miniPortalu.”
- Rozdz. 10 pkt 10.1 swz otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 29.07.2022 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert”

Stosownie do art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 5 i ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia
niniejsze wyjaśnienia i zmiany na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są one dla
Wykonawców wiążące.
z poważaniem
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