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Poznań, dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA              

ul. Powstańców Wielkopolskich 5, Poznań 

WYKONAWCY  

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego   

 

Dotyczy: Nr ref. ZP/01/2021 

Zamawiający informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 r. wpłynęło zapytanie/wniosek dotyczący treści 

specyfikacji warunków zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach 

inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie 

dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia 

Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej  

w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka,  

następującej treści: 

 „W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem pn.: zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w 

tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia 

Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. 

Kościuszki i ul. Ratajczaka, znak ref. postępowania: ZP/01/2021, zwracam się do Państwa z następującymi 

pytaniami: 

1. Zwracam się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert o co najmniej 30 dni. Powyższe spowodowane 

jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należycie oszacowanej oferty (uwzgledniającej otrzymane wyjaśnienia) oraz 

obecną sytuacją na rynku wywołaną wirusem SARS-CoV-2, gdzie prace związane z przygotowaniem ofert 

zarówno przez generalnego wykonawcę jak i podwykonawców ulegają wydłużeniu. Wyznaczenie właściwych 

granic czasowych na przygotowanie oferty leży przede wszystkim w interesie Zamawiającego, ponieważ 

zapewnia możliwość rzetelnego oszacowania wszystkich elementów cenotwórczych i pozwala na przewidzenie 

lub wręcz zminimalizowanie wielu ryzyk związanych z realizacją zadania. Jednocześnie zwracamy się z 

wnioskiem o proporcjonalne wydłużenie terminu na zadawanie pytań w postępowaniu.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający dla przedmiotowego postępowania określił termin złożenia ofert dłuższy niż minimalny, 

określony w art. 283 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2019 ze zm.) i w ocenie Zamawiającego jest on wystarczający do rzetelnego przygotowania oferty. 

Zamawiający na chwilę obecną nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert, określonego w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Ogłoszeniu o zamówieniu.  

 

 

 


