
 
 

 

 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2022 r.  

 

 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa 

Szkoła Podstawowa nr 221 im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej z siedzibą przy ul. Ogrodowej 

42/44, 00-876 Warszawa, prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r.  poz. 

1129 z późn. zm.), dalej zwanej ustawą, w trybie podstawowym bez negocjacji, na „Dostosowanie 

budynku szkoły podstawowej nr 221 im. Bronisławy Czarnowskiej do aktualnych warunków 

ochrony przeciwpożarowej oraz przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części 

budynku szkoły”,  działając na podstawie art. 135 ust. 6 powyżej wskazanej ustawy, w związku z 

otrzymanymi wnioskami o udzielenie wyjaśnień w sprawie treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, dalej: SWZ, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz udzielone odpowiedzi 

wraz z modyfikacjami zapisów SWZ. 

Pytanie 1.  

Będąc w pełni zaangażowania do złożenia Państwu oferty wnioskuje o przesunięcie terminu składania 

ofert w ww postępowaniu o kolejne 14 dni, tj do dnia 12.07.2022 r. 

 

Motywuję to następującymi zdarzeniami oraz obecną sytuacją rynkową : 

Okres wakacyjny  - urlopowy , który ma negatywnie bardzo duży wpływ na terminy realizacji zapytań 

ofertowych w znacznym stopniu je wydłużając 

Niestabilna sytuacja rynkowo-materiałowa – oferty w przeważającej części ważne są tylko 1-2 tygodni 

(trudny do określenia narzut  spowodowany nieustąpującymi podwyżkami cen- konieczność 

negocjacji) 

Wydłużone terminy produkcji części składowych,  niezbędnych do wykonania zadania (Stolarka 

Aluminiowa, drzwi, klapy itp. 

W związku z powyższym , potrzebujemy znacznie więcej czasu do poprawnej oraz rzetelnej wyceny , 

gdzie niestety zdani jesteśmy tylko na firmy produkcyjne w tej materii nie mając na czas oraz 

aktualność wycen  większego wpływu i nie wynika to z naszej opieszałości.  

 

Odpowiedź 

 Działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, 

że modyfikuje termin składania i otwarcia ofert na dzień 12 lipca 2022 r. Godzina składania 

ofert: 08.30. Godzina otwarcia ofert: 09.00.  

 

Informujemy, iż powyższe stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia 

przedmiotowego postępowania. 

 

 

 

/-/ Michał Stępień  
                                DYREKTOR 

 


