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AT.282.86.2022.IDU Bodzentyn, dnia 29-08-2022 r. 

 

 
Dotyczy: 

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), 

zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „Wymiana 6 sztuk bram garażowych do garaży zlokalizowanych w budynku 

Ośrodka Edukacji i Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie”. 

 

 

 

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert i odpowiedzi na pytania do treści SWZ 
 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły pytania od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść zadanych pytań wraz 

z odpowiedzią. 

Zamawiający informuje także, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP, przedłuża termin 

składania ofert do dnia 1 września 2022 r. godz. 11:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 1 

września 2022 r. na godz. 11.30. 

W związku z powyższym wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na: 

1) zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 30.08.2022 r. na dzień 01.09.2022 r. (bez zmiany 

godziny składania i otwarcia ofert); 

2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 28.09.2022 r. na dzień 30.09.2022 r. 

Jednocześnie informuje się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00304326/01 z dnia 

12.08.2022 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00323241/01 z dnia 

29.08.2022 r. 

 
Zadane pytania i odpowiedzi: 
 

 Pytanie 1: 

Jeżeli bramy będą obsługiwane za pomocą napędu elektrycznego proszę o informację po czyjej stronie jest 

doprowadzenie zasilania do napędów oraz określenie z którego miejsca należy doprowadzić zasilanie (np. 

z rozdzielni elektrycznej z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń do każdego z napędów, czy też 

podpięcie się z najbliższego miejsca bez stosowania zabezpieczeń). 

 
 Odpowiedź: 

Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie usługi tj. wraz z wykonaniem zasilania napędu 

elektrycznego do najbliższego możliwego miejsca wpięcia z zastosowaniem zaleceń producenta 

dotyczących zabezpieczeń. 
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Pytanie 2: 

Proszę o informację czy wskazane w opisie zakresu prac parametry techniczne bram muszą posiadać 

udokumentowane badania dopuszczające i stwierdzające że dana brama posiada określone w opisie 

parametry, czy też producent bram może określić parametry techniczne poprzez jednostkowe 

dopuszczenie. 

 
 Odpowiedź: 

Bramy garażowe muszą posiadać dokumenty potwierdzające zgodność parametrów technicznych 

z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w SWZ. 

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę koloru okleiny orzech na kolor jednolity malowany np. brąz RAL 8028. 
 

 Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zmiany koloru. 

 

Pytanie 4: 

Ze względu na bardzo duże wymogi dotyczące parametrów technicznych bram (nieosiągalne razem przez 

żadnego z Producentów bram) prosimy o przykładowe wskazanie min. jednego producenta oraz typu 

bramy spełniającego wszystkie parametry techniczne. 

 
 Odpowiedź: 

Zamawiający oczekuje spełnienia parametrów wskazanych w dokumentach zamówienia i nie wskazuje 

żadnego z producentów, ponieważ w interesie Zamawiającego leży uzyskanie jak najlepszych parametrów 

technicznych bram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ŚPN 

dr inż. Jan Reklewski 

/podpis na oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. BIP ŚPN. 


