
 
 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na przebudowa budynku biurowego na potrzeby PODGIK. 

Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  
ZP.272.00089.2019   18.12.2019 r. 
l.dz.: ZP.KW-00610/19   

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA: 
1. Zwracamy się z prośbą o zorganizowanie wizji lokalnej na budynku przeznaczonym do przebudowy. 
2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przełożenie terminu składania ofert na dzień 22.01.2020 r. 

Zamawiający oczywiście wyznaczył termin składania ofert mieszczący się w wymaganiach przepisów Ustawy 
PZP jednak z uwagi na zbliżający się okres świąteczny (święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok oraz Święto 
Trzech Króli) wyznaczony termin składania ofert na dzień 09.01.2020 r. i czas pozostawiony 
na przygotowanie oferty jest nieadekwatny do stopnia złożoności, wielobranżowości oraz szerokiego 
zakresu robót przewidzianych do realizacji.  
Być może Zamawiający nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w okresie od 23 grudnia 2019 r. 
do 6 stycznia 2020 r. wiele firm podwykonawczych oraz hurtowni zaplanowały urlopy (a także trwa okres 
inwentur), co praktycznie uniemożliwia otrzymanie nawet cen materiałowych. Wobec powyższych faktów 
Zamawiający pozostawił jedynie 5 dni roboczych na przygotowanie i złożenie oferty (18, 19 i 20 grudnia 
2019 r. oraz 7 i 8 stycznia 2020 r.) - według naszej opinii jest to termin nierealny na przygotowanie 
rzetelnych wycen. 
Mamy oczywiście nadzieję, że nie zależy Zamawiającemu na tym aby oferty były przygotowywane w 
pośpiechu, bez należytej analizy wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na ich treść, a biorąc pod 
uwagę fakt przypadających Świąt i okresu urlopowego prosimy o przychylenie się do naszej prośby o zmianę 
terminu składania ofert. 
Ponadto nadmieniamy, że w związku z faktem wyznaczenia terminu zakończenia robót w miesiącach od 
podpisania umowy zmiana terminu składania ofert nie będzie mieć żadnego ujemnego wpływu na niniejsze 
postępowania przetargowe. 

ODPOWIEDZI: 

1. Zamawiający zwołuje zebranie Wykonawców, określone w art. 38 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które odbędzie się w dniu 20.12.2019 r., o godz. 08.00. 
Zainteresowani Wykonawcy winni zgłosić się we wskazanym terminie przed wejściem do budynku 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu, ul. Franowo 26. 
Jednocześnie informuję, iż nie jest przewidziany inny termin spotkania Wykonawców. 

2. Wyznaczone nowe terminy: 

− składania ofert – 15.01.2020 r. do godz. 11:00, 

− otwarcia ofert – 15.01.2020 r.  o godz. 11:15, 

− wniesienia wadium – 15.01.2020 r. do godz. 11:00. 
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