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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

Zamawiający, tj. Miasto i Gmina Szamotuły ul. Dworcowa 26, 64 – 500 Szamotuły, działając na 

podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień  

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w związku z art. 284 ust. 1 ustawy                                  

zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 2023/BZP 00037973/01 

z dnia 17 stycznia 2023 r. pn.: „Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach” w związku z zapytaniem dotyczącym treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), udzielam następującej odpowiedzi: 

Pytania i odpowiedzi: 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Oferentom przedmiarów w edytowalnej wersji 

ATH. 

Ad. 1 

W załączeniu przedmiary w wersji edytowalnej. 

2. Niniejszym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o okres 10 dni tj. na 

dzień 13.02.2023 r. Naszą prośbę motywujemy głównie faktem bardzo szerokiego zakresu wyceny 

oraz wielobranżowości (wielomilionowe zadanie), a co za tym idzie zdobycie licznych ofert 

materiałowych od hurtowni oraz podwykonawców. Pragniemy Państwu zasygnalizować, że 

oczekiwanie na otrzymanie ofert z hurtowni trwa niejednokrotnie prawie 2 tygodnie. Mamy jednak 

nadzieję, że nie zależy Zamawiającemu na tym, aby oferty były przygotowywane w pośpiechu, 

bez należytej analizy wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ich treść, a biorąc pod 

uwagę fakt, że codzienna działalność potencjalnych wykonawców zdecydowanie wykracza poza 
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zadania związane z przygotowaniem tej konkretnej oferty prosimy o przychylenie się do naszej 

prośby o zmianę terminu składania ofert. Ponadto nadmieniamy, że w związku z faktem 

wyznaczenia terminu zakończenia robót w miesiącach od daty podpisania umowy (prawie 1,5 

roku) zmiana terminu składania ofert o proponowany okres czasu nie będzie mieć żadnego 

ujemnego wpływu na niniejsze postępowania przetargowe. 

Licząc na Państwa zrozumienie i przychylenie się do naszego wniosku, 

Ad. 2 

Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert, tj. do dnia 3.02.2023 r. 

 

3. W związku z drugą płatnością związaną z dofinansowaniem (druga (pierwsza transza 

Dofinansowania) maksymalnie do 50% Dofinansowania, po uwzględnieniu wypłaconej w całości 

kwoty Wkładu Własnego – łącznie nie więcej niż 50% kwoty Dofinansowania) prosimy o podanie 

kwoty dofinansowania jaką Państwa otrzymaliście. Jest to niezbędne do przyjęcia odpowiednich 

kosztów kredytowania inwestycji przez wykonawcę.  

 

Ad. 3 

Zamawiający wskazuje, że zgodnie z otrzymaną promesą wstępną Zamawiający został 

zakwalifikowany do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 6.800.000,00 zł                                   

(słownie złotych: sześć milionów osiemset tysięcy 00/100).” 

 

Wyjaśnienie treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 

sporządzaniu i składaniu oferty.  

Termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

 
 
Załącznik: 

1. Przedmiary  
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