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Lelów, dnia 5 maja 2022 r. 
 
PIR.271.6.2022  
 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie zadania pn: 
„Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie”. 
 
Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00130915/01 z dnia 2022-04-22 
Identyfikator postępowania miniportal: 1b06f0ea-7998-4407-94b5-6a8f180cdb2d 

 
 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,  
że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej 
treści: 

 
 

Pytanie Wykonawcy z dnia 02.05.2022 r. 
 

W związku z krótkim czasem na przygotowanie oferty oraz zakresem prac architektonicznych i 
technicznych prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 16.05.2022. 
 
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Oferty należy 

składać do dnia 16.05.2022 r. do godz. 10:00. Wszystkie zmiany zostały zawarte  

w załączniku zmiany SWZ. 

 

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 04.05.2022 r. 
 

 

Z uwagi na chęć złożenia rzetelnej oferty cenowej i trwającym nadal sezonem urlopowym 

spowodowanym weekendem majowym zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu 

składania ofert do 16.05.2022r  

 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Oferty należy 

składać do dnia 16.05.2022 r. do godz. 10:00. Wszystkie zmiany zostały zawarte  

w załączniku zmiany SWZ. 

 

 

Pytanie Wykonawcy z dnia 04.05.2022 r. 
 

 

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 16.05.22 r. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Oferty należy 

składać do dnia 16.05.2022 r. do godz. 10:00. Wszystkie zmiany zostały zawarte  

w załączniku zmiany SWZ. 
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Pytanie Wykonawcy z dnia 05.05.2022 r. 

 

 

w związku z chęcią złożenia oferty dot. inwestycji pn. "Budowa Przedszkola Gminnego w 

Lelowie" dofinansowanej z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, zwracamy się z prośbą o 

przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni. Prośbę swą motywujemy chęcią złożenia jak 

najbardziej rzetelnej wyceny, która w systemie zaprojektuj i wybuduj jest o wiele bardziej 

skomplikowana do oszacowania niż wycena wg uzgodnionego projektu. Prosimy o pozytywne 

rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert. Oferty należy 

składać do dnia 16.05.2022 r. do godz. 10:00. Wszystkie zmiany zostały zawarte  

w załączniku zmiany SWZ. 

 

 

Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania 

oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal)  

i udostępnionego również na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/)  

do dnia 16.05.2022 r. do godziny 10:00. 
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