
 
 

Chojna, dnia 4 lipca 2022 r. 
DIR.271.5.2.2022.MA 

  

Uczestnicy postępowania 
 
 

Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o udzielenie zamówienia 
publicznego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola miejskiego w Chojnie”, ogłoszone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 23.06.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00221854/01 
 

 
  

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, 
przekazuje treść zapytań wraz z odpowiedziami, w następującym zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 
Prosimy o udostepnienie przedmiarów w formacie ATH, ułatwi to oraz usprawni proces 
ofertowania. 
 
Odpowiedź: 
W odpowiedzi na prośbę, Zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania 
przedmiary w formacie ATH. 
 
Pytanie nr 2: 
Zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu składania ofert do 18.07.22r. Powyższe 
spowodowane jest chęcią złożenia konkurencyjnej i należycie oszacowanej oferty. 
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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przychyla się do prośby wydłużenia terminu składania ofert, lecz w związku 
z terminami wynikającymi z Promesy Wstępnej dotyczącej dofinansowania inwestycji 
z Programy Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający 
nie może wydłużyć terminu składania ofert do wnioskowanego terminu, termin ten zostaje 
wyznaczony na dzień 13.07.2022 r. godz. 10:00. W związku z powyższym termin otwarcia 
ofert zostaje również wydłużony do dnia 13.07.2022 r. godz. 10:30. 
 
 
 
 



 
 

Pytanie nr 3: 
W związku z udziałem naszej firmy w postępowaniu przetargowym: Budowa żłobka 
i przedszkola miejskiego w Chojnie, zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie 
rysunków w formacie CAD. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że załączona do przedmiotowego postępowania dokumentacja 

projektowa jest kompletna na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej. W związku 

z powyższym, Zamawiający nie przewiduje udostępnienia dokumentacji projektowej 

w formacie innym niż opublikowana na stronie prowadzonego postępowania. 

 

 

Burmistrz Gminy Chojna 

      Barbara Rawecka 

 


