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Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Termomodernizację budynku użyteczności publicznej przy  

ul. Przemysłowej 3 w Jarocinie” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do art. 38 ust. 1 Ustawy PZP, uprzejmie prosimy o wyjaśnienie treści 

dotyczących SIWZ, STWiOR, projektów oraz udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie. 

W związku z zamieszczeniem dokumentacji przetargowej dla w/w informuję, że nie ma 

możliwości pobrania dokumentacji (używając wszystkich dostępnych przeglądarek 

internetowych). 

W związku z brakiem możliwości pobrania pełnej dokumentacji zachowując termin od 

ogłoszenia do otwarcia ofert, zwracam się z wnioskiem o przedłużenie terminu 

proporcjonalnie o termin od ogłoszenia przetargu do dnia dzisiejszego, tak aby wszystkie 

terminy zgodnie z uzp zostały zachowane, a Wykonawcy mieli czas na zapoznanie się  

z dokumentacją i przygotowaniem oferty cenowej.  

Poniżej strona na której widnieje komunikat braku możliwości pobrania dokumentacji  

 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż problem techniczny z pobraniem dokumentacji przetargowej 

został naprawiony. Pliki dot. ogłoszenia o zamówieniu oraz projektu budowlanego są już 

możliwe do pobrania.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wydłuża terminu składania ofert.  

Zgodnie z art. 43 ust 1 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert  

w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.  



Zamawiający ogłaszając postępowanie przetargowe wyznaczył termin składania ofert 

dłuższy niż minimalnie wymagany ustawą, tj. na 19 dni.   

W związku z powyższym ustawowe terminy zgodnie z Pzp są zachowane, a Wykonawca  

od dnia dzisiejszego, tj. dnia udzielenia odpowiedzi do momentu składania ofert ma 15 dni. 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedź należy ująć  

w treści składnej oferty.  

 


