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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem /  
strona internetowa Zamawiającego 
 
  

 
dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Wykonanie czynności piątego poziomu 
utrzymania i prac modernizacyjnych dla autobusu szynowego SA108-010”  
 
 
 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie, informuje iż do w/w postępowania 
zostało złożone pytanie. W związku z tym zgodnie z art. 38 ust.1a, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej 
dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami oraz 
modyfikuje treść SIWZ.  

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany 
treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający zamieści na swojej stronie pełną treść 
ogłoszenia zmian po jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo  
po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii 
Europejskiej – zgodnie z art. 11c i art. 11 ust 7d ustawy Pzp.  
 
 
Pytanie 1:  
W związku w występowaniem na terenie Polski coraz większej ilość zakażeń koronawirusem 
SARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19 informujemy, że obecna sytuacja 
wypełnia przesłanki określone w Kodeksie Cywilnym jako siła wyższa.  
Obecna sytuacji panująca w kraju oraz wprowadzone przez rząd restrykcje prowadzące  
do ograniczenia skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa są z pewnością odczuwalne 
zarówno dla nas jako Wykonawcy jak i dla Państwa jako Zamawiającego. Mając na uwadze 
obecną sytuację część z podmiotów, chociażby z sekatora finansowego w sposób znaczący 
ograniczyła swoją działalność. Ponadto otrzymujemy informację od części dostawców  
o konieczności zawieszenia prowadzonych działalności. Wszystkie wymienione czynniki 
powodują, że złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty w oczekiwanym przez 
Zamawiającego czasie nie jest możliwe.  
Mając na uwadze powyższe kierujemy prośbę o zmianę terminu składania ofert poprzez jego 
wydłużenie do dnia 12 maja 2020 roku.  
W naszej ocenie wnioskowany termin jest możliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego 
a Wykonawcom pozwoli w sposób rzetelny przygotować właściwe do złożenia oferty dane 
i wszelką niezbędną dokumentację. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert z:  
 
31.03.2020 r. godz. 08.00 (składanie ofert)  

31.03.2020 r. godz. 10.30 (otwarcie ofert)  

na:  

15.04.2020 r. godz. 08.00 (składanie ofert)  

15.04.2020 r. godz. 10.30 (otwarcie ofert)  

 
Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

 
W związku z powyższym sekcje IV.2.2) i IV.2.7) Ogłoszenia o zamówieniu otrzymują 
odpowiednio następujące brzmienie:  
 
- IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:  
Data: 15/04/2020  
Czas lokalny: 08:00  
 
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:  
Data: 15/04/2020  
Czas lokalny: 10:30  
Miejsce:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34,  
X piętro, pokój 1024 - część A, salka konferencyjna.  
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.  
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej  
na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza 
prywatnego. 
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