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Znak sprawy:  A-II.271.16.2022           Kielce, dnia  15.06.2022 r. 
  
 
Dla Wykonawców 

 
 

dot. postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: 
Opracowanie dokumentu pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Kielc i Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego” (SUMP KOF) wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  
i promocją 

 

 Pytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, odpowiedź  
oraz zmiana SWZ – zmiana terminu składania ofert 

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), cyt. dalej jako: Pzp, w imieniu Zamawiającego przedstawiam 
treść pytania Wykonawcy, jakie wpłynęło w dniu 14.06.2022 r. oraz odpowiedź Zamawiającego: 
 
Pytanie: 
W związku z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20.06.2022 r. zwracamy się  
z pytaniem czy Zamawiający zgodzi się na dodatkowe wydłużenie tego terminu do dnia 23.06.22022r. 
Mając na uwadze przypadające na dzień 16.06. święto co wiąże się z przebywaniem większości 
zespołu na urlopie w dniu 17.06., ogłoszenie przesunięcia terminu składania ofert wczoraj 
popołudniu nie daje Oferentowi realnie więcej niż dodatkowego 1 dnia roboczego.  
  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowane przedłużenie terminu składania ofert. 
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany 
Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

• Rozdz. XVII pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą do dnia 22.07.2022 r., przy czym pierwszym dniem  

 terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.” 

• Rozdz. XXII pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„ 9.   Ofertę należy złożyć do dnia  23.06.2022 r. do godz. 12:00. 
  10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:  23.06.2022 r. o godz. 13:00.” 

 
Z poważaniem, 
 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

       Szczepan Skorupski 
      SEKRETARZ MIASTA 

                 /  -  / 
 

 
 
 

 

 

 
 


