URZĄD GMINY KĘTRZYN
RGG.271.18.2021

Kętrzyn, dnia 21.04.2021

Wyjaśnienia i modyfikacja nr 1 do SWZ
dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Termomodernizacja
budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie, budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie oraz
Szkoły Podstawowej w Wilkowie”
Działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku
(tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje nastepujących wyjaśnień
i modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:
Pytanie nr 1:
W związku z sytuacją panującą w naszym kraju, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania
ofert. Wiele firm pracuje w ograniczonych składach osobowych i kontakty z dostawcami
i podwykonawcami są utrudnione. Trudności te powodują, że przygotowanie rzetalnej i adekwatnej
cenowo oferty jest czynnością bardziej pracochłonną niż w warunkach "normalnych". W związku
z powyższym wnioskuję o przesunięcie terminu składania ofert na 30 kwietnia 2021 r.
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 28 kwietnia 2021 r. Zmienia się następujące zapisy
SWZ:

•

w rozdziale XV. Wymagania dotyczące wadium w punkcie 2
było: "Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 22.05.202"
jest: "Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 27.05.2021"

•

w rozdziale XVI. Termin związania ofertą w punkcie 1
było: "Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 22 maja 2021"
jest: "Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27 maja 2021"

•

w rozdziale XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert w punkcie 1
było: "Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 23.04.2021, do godziny 10:00"
jest: "Wykonawca składa ofertę w terminie do dnia 28.04.2021, do godziny 10:00"

•

w rozdziale XVII. Sposób i termin składania i otwarcia ofert w punkcie 1 Otwarcie ofert
było: "Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. o godzinie 10:05"
jest: "Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.04.2021 r. o godzinie 10:05"
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