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       Otwock, 17 lipca 2020 r. 

Zamawiający: 

Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

 ul. Andriollego 64 

05-400 Otwock 

 
ZP.271.1.2020.OZEC 

Strona internetowa Zamawiającego 
 

 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego którego 

przedmiotem jest: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz 
z infrastrukturą w Otwocku przy ul. Poniatowskiego. Nr postępowania: 
ZP.271.1.2020.OZEC. 
 

Zamawiający – Otwocki Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., działając na  podstawie art. 38 

ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1843 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że 16.07.2020 r. wpłynęło 

pytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej SIWZ. 

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie. 

 

Pytanie: 

Ze względu na okres urlopowy, obszerną dokumentację projektową oraz pozyskanie rzetelnych 

wycen od podwykonawców zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o min. 

4 dni robocze. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 06 lipca 2020 r. 

Termin składania ofert zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu oraz SIWZ został wyznaczony 

przez Zamawiającego na dzień 24 lipca 2020 r. do godziny 1300. Z powyższego wynika, że czas 

na przygotowanie i złożenie oferty wynosi osiemnaście (18) dni. W ocenie Zamawiającego 

osiemnastodniowy termin na przygotowanie i złożenie oferty w niniejszym postępowaniu jest 

wyznaczony z uwzględnieniem czasu niezbędnego na ww. czynności.  

Ustawodawca w art. 43 ust. 1 ustawy Pzp określił, że zamawiający wyznacza termin składania 

ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, w przypadku 

robót budowlanych termin ten nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
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Podkreślenia wymaga również to, że Zamawiający jest zobligowany do zachowania terminów 

wynikających z dokumentacji postępowania, tj. terminu realizacji zamówienia, terminów 

fakturowania, które wynikają z dokumentów podpisanych przez Zamawiającego w związku 

z udziałem finansowania zwrotnego. Zmiana terminu może wpłynąć negatywnie na realizację 

powyższych postanowień. 

 

Z uwagi na wyżej przytoczoną argumentację Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
                                                                                                                            Krzysztof Balcerzak  

Prezes Zarządu 

……………………………………. 
(podpis Zamawiającego) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


