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Wszyscy oferenci

Dot: poŃępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetaĘu
nieogranicźonego nr ZP-5|2O2O pod nazwą ,,Termomodemizacia budynku SzkoĘ
Podstawowej w fuśnicowiach "

Zgodnie z ań.38 ust. 2 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r. poz. 1843). w związku ze złożonym zapytaniem do pzetargu nieograniczonego ZP-5|2O2O,

zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Manie nr 1:
Zgodnie z udzieloną odpowiedzią do pytania nr 3, doĘczącą sposobu składania ofert drogą
pocńową lub kurierem, został skrócony czas na ich przygotowanie.

W związku z tym zwracamy się z proŚbą o paedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, co
umożliwi oferentom złożenie ich w terminie lub w przypadku braku możliwości paedłużenia
terminu o umożliwienie oferentom złożenia ofeft osobiŚcie W Wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu w uaędzie tak, jak to ma miejsce u innych Zamawiająrych.

Prosimy o podanie warunków technicznych oraz sposobu pzeprowadzenia transmisji on-line
otwarcia ofert.

W związku z sFuaqą epidemiologiczną jaka ma obecnie miejsce W Polsce i związanym z Ęm
systemem pracy i brakami kadrowymi ograniczona jest działalność i wydolność zarówno PoczĘ
Polskiej jak i Firm Kurierskich, co skutkuje niedostarczeniem pzesyłek w wymaganym czasie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż dostarczenie załącznika nr 6 dotyczącego przynależności do
grupy kapitałowej w terminie 3 dni od ogłoszenia informacji z otwarcia ofert może okazaĆ się
niemożliwe, dlatego też wnioskujemy o wydłużenie tego terminu.

OdpowiedŹ:
Termin składania i otwarcia ofert został wydłużony do dnia 29.04.2020 r.. jest również możliwość
osobistego złożenia ofert w skzynce listowej znajdującej się plzy drzwiach wejŚciowych do
urzędu, natomiast link do transmisji on-line, Ędzie podany na stronie BIP w dniu otwarcia
postępowania.

Załącznik nr 6 dotyczący przynależności lub braku pzynależności do grupy kapitałowej można
składać drogą mailową poprzez przedanie skanu na adres: um@sosnicowice.p|, a oryginał należy
pzesłać poczĘ.

JednoczeŚnie informujemy, że udzielone pżez zamawiającego
pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ą
Wykonawców biorących udział w pźedmiotowym postępowaniu.

odpowiedzi na zadane
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