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Bartoszyce, 2022-11-09
WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ Nr 1

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP.271.30.2022.
Nazwa zadania: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO (SZKOŁY)
NA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ BUDYNKU
ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU” W SOKOLICY NA DZ. NR 139/3, OBRĘB 59SOKOLICA, GMINA BARTOSZYCE, POWIAT BARTOSZYCKI, WOJ. WARMIŃSKOMAZURSKIE. PN. „ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE NA
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SOKOLICY”
W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zamawiający działając na podstawie art. 1710 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1129 ze zm.) wyjaśnia poniżej treść zapytań:
1. Działając jako Wykonawca zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert
na dzień 22.11.2022 z uwagi na duży zakres prac koniecznych do wyceny jak również z
powodu przerw świątecznych w bieżącym miesiącu. Wiele firm planuje przerwy w pracy i
informują nas w chwili obecnej o wydłużonym okresie oczekiwania na wyceny. W celu
wykonania rzetelnej wyceny niezbędne jest wydłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający zgodnie z prośbą Wykonawcy przedłuża termin składania ofert.
2. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie jak rozumieć pozycje zerowe ujęte w przedmiarze np.
poz. 124, 125, 127 i inne. Czy należy nie brać ich pod uwagę ?
Wycenę robót należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przedmiar jest
elementem pomocniczym i uzupełniającym dokumentację projektową. Przyjęte „0” we
wskazanych w zapytaniu pozycjach przedmiarowych są wartościami prawidłowymi.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
W związku z powyższym Zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania
ofert. Nowy termin to: 22 listopada 2022 r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi tego
samego dnia o godz. 09:30. Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania ofert pozostają
bez zmian.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upłynięciu, którego
zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji,
bez rozpoznania.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia wiążą Wykonawców z
chwilą ich zamieszczenia na stronie prowadzonego postępowania.

/-/ Andrzej Dycha
Wójt Gminy Bartoszyce
_____________________________
Kierownik Zamawiającego
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