
Zn.spr. S.270.11.2021 

Krościenko dnia 30.08.2021r. 

Dotyczy:  "Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego - wielorodzinnego 

na budynek mieszkalny z częścią usługową (kancelarie leśniczych) oraz budowę budynku 

garażowo - gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną" 

- nr postępowania S.270.11.2021. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA  

 Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. 2021.1129) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania.  

Pytanie nr 23 

Czy ze względu na ilość złożonych pytań do treści SWZ oraz wzoru umowy oraz udzielone przez 

Zamawiającego odpowiedzi, w tym znaczący zakres modyfikacji SWZ wraz ze wzorem umowy, co 

w konsekwencji przekłada się na czas niezbędny do prawidłowego opracowania treści oferty, w 

tym wymaganych kalkulacji cenowych – czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu 

składania ofert, o co najmniej tydzień? 
 

Odpowiedź: Z uwagi na wprowadzoną modyfikację SWZ w dniu 27.08.2021r. i zmianę 

terminu składania ofert do 15.09.2021r. (pkt 6 zmiany SWZ) ww. pytanie jest 

bezprzedmiotowe. 
 

Pytanie nr 24 

Mając na uwadze pytanie nr 6 i udzieloną odpowiedź Zamawiającego z dnia 27.08.2021 r., iż „z 

uwagi na modyfikację SWZ ww. pytania są bezprzedmiotowe”, nasuwa się obiektywna wątpliwość 

oraz pytanie: jak rozliczone będą prace, które są konieczne do wykonania a nie ujęte w 

przedmiarach, których nie można zmienić? Nie wszystkie błędy w dokumentacji przetargowej 

można wychwycić. Część robót również nie można przewidzieć. 

Odpowiedź: Z uwagi na wprowadzoną modyfikację SWZ w dniu 27.08.2021r.                                 

(pkt 5 zmiany SWZ - dopisanie w umowie  § 31 ROZLICZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH)        

ww. pytanie jest bezprzedmiotowe. 
 

Pytanie nr 25 

W nawiązaniu do pytanie nr 1 powyżej - Jak zatem należy rozumieć odpowiedź Zamawiającego, 

iż „z uwagi na modyfikację SWZ ww. pytania są bezprzedmiotowe”? 
 

Odpowiedź: Odpowiedź zawarto w pytaniu nr 24. 
 

Pytanie nr 26 

Jednocześnie ponawiam pytanie, czy ze względu na ilość złożonych pytań do treści SWZ oraz 

wzoru umowy oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi, w tym znaczący zakres 

modyfikacji SWZ wraz ze wzorem umowy, co w konsekwencji przekłada się na czas niezbędny do 

prawidłowego opracowania treści oferty, w tym wymaganych kalkulacji cenowych – czy 

Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert, o co najmniej tydzień? 

Odpowiedź: Odpowiedź zawarto w pytaniu nr 23. 

 

Treść udzielonych poniżej odpowiedzi należy uwzględnić w treści składanych ofert.  
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