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Bodzentyn, dnia 03-11-2022 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 2022 r. poz. 1710, ze zm.),
zwanej dalej ustawą Pzp, pn.: „Dostawa i montaż rolet zewnętrznych oraz żaluzji fasadowych 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. 286 ust. 3 ustawy PZP, przedłuża termin
składania ofert do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 11:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień
15 listopada 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 10.11.2022 r. na dzień 15.11.2022 r. (bez zmiany
godziny składania i otwarcia ofert);
2) zmianie terminu związania ofertą z dnia 30.11.2022 r. na dzień 05.12.2022 r.
Jednocześnie informuje się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00410741/01 z dnia 26.10.2022 r.
zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00422428/01 z dnia 03.11.2022 r.
Zadane pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia zakończenia prac? Ze względu na koniec roku oraz
"niepewne czasy" nierzadko na towar trzeba czekać nawet 2 tygodnie i dłużej, a taki jest czas zakończenia
robót od chwili podpisania umowy. Poza tym co roku u wielu dostawców w grudniu trwają remanenty i jest
problem z płynnością realizacji zamówień, a wręcz u niektórych nie da się zamówić już po pierwszym
tygodniu grudnia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości przesunięcia terminu prac.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany kolorystyki jeśli chodzi o żaluzje fasadowe? Na rynku nie
jest dostępny produkt w kolorze orzech. Paleta kolorystyczna jest mocno ograniczona.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki. Kolor żaluzji fasadowych powinien jednak pozostać
w odcieniach brązu lub w kolorystyce pozostającej w spójności z architekturą i wyglądem obiektu, do
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym.
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Pytanie 3:
W co najmniej jednym zestawie okien - okno+drzwi jest problem "kolizja". Jeśli drzwi otwierają się na
zewnątrz, a wszystko na to wskazuje to nie ma możliwości zamontowania rolety do stolarki aluminiowej czy
Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza inny sposób montażu rolety, dostosowany do drzwi otwierających się na
zewnątrz.

Dyrektor ŚPN
dr inż. Jan Reklewski
/podpis na oryginale/

Otrzymują:
1. BIP ŚPN.
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