
 
 

 

Złotoryja, dnia 17.01.2022 r. 

WAG.271.7.2021 
 

Zapytania i wyjaśnienia 
 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

ZMIANA nr 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

ORAZ OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Kościuszki w Złotoryi”,  

nr ogłoszenia 2021/BZP 00327629/01 z dnia 22.12.2021 r., ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

nr 2021/BZP 00341272/01 z dnia 31.12.2021 r. 
 

Zgodnie z Rozdziałem IX. SWZ – Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy 

użyciu których Zamawiająca będzie komunikowała się z Wykonawcami, oraz informacje  

o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania 

korespondencji elektronicznej (pkt 27, 29 i 30) Zamawiająca informuje:  
 

W dniu 14.01.2022 r. drogą elektroniczną w przedmiotowym postępowaniu, od 

Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynął wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji warunków zamówienia.  
 

Działając zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień 

(…)” i ust. 6 uPzp „Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez 

ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania, (…)”. 
 

Zapytanie nr 1:  

Prosimy o udostępnienia doszczegółowienia dla poz. nr 171 przedmiaru część 1 - Przyłącza 

kanalizacji deszczowej. 

Brak określenia zakresu, ilości, jednostek miary uniemożliwia wycenę. 
 

Wyjaśnienie nr 1:  

Proszę przyjąć wykonanie 4 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej  na długości 34 m  

z rur PVC Ø200 mm, zakończonych studzienką kanalizacyjną Ø500 mm zaślepioną, do 

granic nieruchomości położonych przy ulicy; 

1. Kościuszki nr 1 (dz. nr 126/5 obr. 2) – 9,5 m + studzienka kanalizacyjna Ø500 mm;  

 



 
 

 

2. Kościuszki nr 1A (dz. nr 126/3 obr. 2) – 9,5 m + studzienka kanalizacyjna Ø500 mm; 

3. Kościuszki nr 3 (dz. nr 125/5 obr. 2) – – 2 x 7,5 m + studzienka kanalizacyjna Ø500 mm; 
 

Niniejsza zmiana nie dotyczy wielkości ani zakresu zamówienia, a jedynie dookreśla 

przedmiotu zamówienia. Zamawiająca daje dodatkowy czas Wykonawcy na zapoznanie się 

ze zmianą i przygotowanie oferty, i przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin 

związania ofertą. 

Zmianie ulega: 

1. Termin składania ofert: 

    Przed zmianą: 25.01.2022 r. godz. 9
00 

    Po zmianie: 27.01.2022 r. godz. 9
00

 

2. Termin otwarcia ofert: 

    Przed zmianą: 25.01.2022 r. godz. 9
05 

    Po zmianie: 27.01.2022 r. godz. 9
05

 

3. Termin związania ofertą: 

    Przed zmianą: 23.02.2022 r.
 

    Po zmianie: 25.02.2022 r.  

 

Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 5 i 7 uPzp „5. Zamawiający informuje wykonawców  

o przedłużonym terminie składania odpowiednio ofert (…) przez zamieszczenie informacji 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została odpowiednio 

udostępniona SWZ (…)” oraz „7. Dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ (…) 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania”.  
 

Zamawiająca informuje, że niniejsza zmiana treści SWZ staje się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i jest wiążąca przy składaniu ofert.  

W wyniku dokonanych zmian treści SWZ Zamawiająca dokonała zmiany treści 

ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane  

w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.01.2022 r. pod nr 2021/BZP 

00021906/01 – na podstawie art. 286 ust. 9 uPzp.  
 

Pozostała treść SWZ i jej załączników pozostaje bez zmian.  

 

Burmistrz Miasta 

 

Robert Pawłowski 

 

 


