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WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
„Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w Krapkowicach  

– Placu Zabaw na placu Gagarina przy ul. Staszica w Krapkowicach” 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) odpowiadając na pytanie 
Wykonawcy, Zamawiający udziela wyjaśnień do treści SWZ: 
 
Pytanie nr 1:  
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, po zapoznaniu się z materiałami 
przetargowymi, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert, gdyż w 
ocenie Wykonawcy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia jest on 
niewystarczający do rzetelnej i prawidłowej wyceny robót. Powyższą prośbę Wykonawca 
argumentuje ryczałtowym charakterem wynagrodzenia w niniejszym postępowaniu, co 
powoduje konieczność dokonania wnikliwej analizy dokumentacji projektowej i weryfikacji 
udostępnionych przez Zamawiającego przedmiarów robót. Ponadto kilkunastomiesięczny 
okres pandemii oraz obecnie panująca sytuacja w kraju, jak i na świecie, powodują trudności 
w wycenie prac objętych przetargiem i uzyskaniem od kontrahentów (podwykonawców, 
dostawców), z którymi współpracujemy stabilnych ofert. Występujące problemy związane z 
zerwanymi łańcuchami dostaw wydłużają czas na skompletowanie wycen. Z uwagi na 
miniony okres urlopowy wnosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty nie krócej niż do 
dnia 20.05.2022r. Dodatkowy okres pozwoli Wykonawcy na opracowanie rzetelnej oferty, 
uwzględniającej uwarunkowania przedmiotowego zadania, a tym samym zmniejszy ryzyko 
wystąpienia niejasności na etapie realizacji zamówienia. Wydłużony okres na sporządzenie 
oferty, może również przyczynić się do uzyskania przez Zamawiającego większej ilości ofert, 
a przez to podniesienie konkurencyjności postępowania przetargowego i w konsekwencji 
pozwoli Zamawiającemu na udzielenie zamówienia za najbardziej korzystną cenę. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż nie przedłuży terminu składania ofert. 
 

Podpisał: 
Zastępca Burmistrza 

 
/-/ Arnold Joszko 

 
Sprawę prowadzi: Barbara Zając, tel. 77/44 66 835, e-mail: b.zajac@krapkowice.pl  

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Z administratorem danych osobowych można się kontaktować 
listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  
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