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DPSZ/295/2022 
 
 
 

 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 

 
Dotyczy: postępowania pn. „Dostawa i montaż fabrycznie nowego dźwigu osobowego  
w Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie”(nr postępowania ZP/2/2022) 
 
Dom Pracownika Służby Zdrowia, jako Zamawiający działając na podstawie zgodnie z art. 284 
ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129, z późn. zm.), w związku z wnioskiem Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień 
treści SWZ: 
 
PYTANIE: 
Zamawiający wskazał termin zmówienia do 22.12.2022. Istnieje zagrożenie, że Zostanie on 
przekroczony z uwagi na sytuację polityczno-gospodarczą. Prosimy o wydłużenie terminu 
realizacji co najmniej do 28.02.2023 r. Jeśli wskazany przez Zamawiającego okres realizacji jest 
związany z rozdysponowaniem przyjętych funduszy do końca roku, proponujemy następujące 
rozwiązanie - dostawa materiałów na obiekt powinna nastąpić do dnia 23.12.2022 – w ten 
sposób Wykonawca będzie mógł zafakturować Zamawiającego kwotą ~90% wartości 
kontraktu rokiem 2022 za dostarczony materiał podlegający montażowi z początkiem roku. 
Będziemy wdzięczni za ustosunkowanie się do naszej prośby. Wierzymy, że pozwoli to na 
stworzenie korzystnej oferty dla obydwu stron. Dobrze wykonany dźwig jest wieloletnią 
wizytówką i rekomendacją dla Wykonawcy, dlatego nasze pytania mają na celu pełne 
usatysfakcjonowanie Zamawiającego i wyeliminowanie potencjalnych nieporozumień. 
 
ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wyjaśnia, iż nie może wyznaczyć 
wskazanych terminów realizacji zamówienia i terminów płatności  w związku z obowiązkiem 
wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na sfinansowanie przedmiotu 
zamówienia do 31.12.2021 r. (dotacja celowa). 
 
 
Zamawiający ponadto informuje, że przedłuża termin składania ofert w sposób:  
Termin składania ofert: 1.09.2022 r. godz. 10:30  
Termin otwarcia ofert: 1.09.2022 r. godz. 11:00  
Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do 30.09.2022 r.  
 

Zamawiający informuje, że powyższe zmiany są integralną częścią SWZ dla 
przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. 


