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WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
z możliwością prowadzenia negocjacji pn.:
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20
obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. 2021r., poz. 1129) – dalej: ustawa Pzp, jeden z Wykonawców zwrócił
się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej przedstawiam treść pytań
zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:
Pytanie 1. „W SWZ oraz w projekcie umowy Zamawiający wskazuje wykonanie warstwy odsączającej z
kruszywa naturalnego grubości 5 cm, natomiast w przedmiarze robót warstwa odsączająca jest o grubości
15 cm. Proszę o wskazanie którą grubość przyjąć do wyceny.”
odp.1. Zamawiający wskazuje, że do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa naturalnego do
wyceny należy przyjąć grubość zgodnie z przedmiarem robót, tj. gr.15 cm

ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający
zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej:
„SWZ”:
 w rozdz. IV SWZ ust. 2 pkt 3 teryt 4 otrzymuje następujące brzmienie:
„ – warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 15 cm.”

 w §1 ust. 3 pkt 3 teryt 4 projektu umowy (załącznik nr 6 do SWZ) otrzymuje następujące
brzmienie:
„ – warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 15 cm.”
W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.09.2021r. do
godziny 10:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021r. o godzinie 10:30.

Wobec powyższego, Zamawiający zawiadamia o zmianach treści SWZ dotyczących terminu
składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:
 w rozdziale XV SWZ - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje następujące
brzmienie:
„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 13.10.2021 r. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”
 w rozdziale XVI SWZ - SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ust. 1 otrzymuje
następujące brzmienie:
„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/500908 do dnia 14.09.2021 r. do
godziny 10:00.”
 w rozdziale XVII SWZ - TERMIN OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformy zakupowej w dniu 14.09.2021r. o godzinie
10:30.”

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne. Pozostałe
zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
W związku z dokonaną zmianą Zamawiający zmienia ogłoszenie o zamówieniu.
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