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Mieczysławów, 22.10.2021 
 
Zamawiający: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA 
W MIECZYSŁAWOWIE  
Mieczysławów 2, 99-314 Krzyżanów  
 
Znak sprawy:  1.a/2021 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
wchodzących w zakres zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”. 
 

WYJAŚNIENIA NR 1  
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  

 
Zamawiający informuje, że do zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129) zamawiający wyjaśnia co następuje: 
 
Zapytanie nr 1: 
W związku z zamiarem ubiegania się o zamówienie "Wykonanie robót budowlanych wchodzących w 
zakres zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 
Macieja Rataja w Mieczysławowie” prosimy o wyjaśnienie, czy podany przez Zamawiającego termin 
realizacji inwestycji nie jest omyłką. Zamawiający w SWZ rozdz. IV, określił termin realizacji zamówienia 
na: „do 6 tygodni od daty zawarcia umowy, ale nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2021.” Naszym 
zdaniem termin ten jest niemożliwy do dotrzymania. Obecnie panuje bardzo trudna sytuacja na rynku 
materiałów budowlanych. Terminy dostaw urządzeń (w szczególności kotłów) wynoszą do 10 tygodni. 
Żaden wykonawca nie zagwarantuje na etapie składania ofert, że dostanie „od ręki” komplet urządzeń 
i materiałów dla tej inwestycji, a czas 6 tygodni jest czasem skrajnie krótkim na wykonanie robót, nawet 
przy posiadaniu wszystkich materiałów i urządzeń. Biorąc równocześnie pod uwagę, że rozpoczął się 
sezon jesienno-zimowy, to szacujemy, że na realizację takiej inwestycji wykonawca będzie potrzebował 
ok. 6 miesięcy. Prosimy o pilne wyjaśnienie. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyjaśnia, że podany termin nie jest omyłką i wykonanie zamówienia w terminie nie 
dłuższym niż do dnia 15 grudnia 2021 jest podyktowane potrzebą rozliczenia kwoty dofinansowania w 
terminie zgodnym z umową o dofinansowanie. Jednakże Zamawiający bierze pod uwagę wniosek 
Wykonawcy i informuje, że niezwłocznie wystąpi do Instytucji Dofinansowującej z wnioskiem o 
przedłużenie terminu realizacji projektu. Zamawiający prosi Wykonawców o systematyczne 
sprawdzanie informacji publikowanych przez Zamawiającego.  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie 
z odrębną informacją zamieszczoną na stronie internetowej. 
 
Treść niniejszego wyjaśnienia stanowi integralną część SWZ, jest wiążąca dla wszystkich uczestników 
postępowania i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty. 
 
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.  
 


