
Ostrowite, 04.02.2022 rok 

Nr sprawy: OO.ZP.271.4.2022.TP 

Zamawiający: 

Gmina Ostrowite 

ul. Lipowa 2 

62-402 Ostrowite 

Do wszystkich Wykonawców: 

Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3  ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych ( Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o zamianie - modyfikacji treści 

specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu (SWZ). Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert do dnia 14.02.2022 roku do godziny 10:00 i informuje, że 

otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022roku o godzinie 10:05 na platformie zakupowej 

Zamawiającego. 

Zmianie ulegają poniższe zapisy SWZ 

1.  Zmianie ulegają załączniki nr 11 i 12, które otrzymują nowe  brzmienie. 

2. W  CZĘŚĆ II – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, punkt 1  

Było: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji dróg Gminy 

Ostrowite 

Wszystkie prace wykonywane będą w istniejących granicach pasa drogowego dróg Gminy 

Ostrowite, zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót uwzględniającym zakres robót 

do wykonania w 2022r oraz 2023r, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarach robót, opisem technicznym dróg, 

planem sytuacyjnym dróg, przekrojem normalnym każdej drogi gminnej. Wykonawca 

zobowiązany jest podczas prac do prawidłowego oznakowania robót budowlanych oraz 

zabezpieczenia organizacji ruchu. 

Nowe brzmienie: 

1. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dróg gminnych polegająca na remoncie 

nawierzchni jezdni. Przewidywana długość do wykonania remontu nawierzchni wynosi 

39,168 km. Zadanie obejmuje rozebranie części podbudowy asfaltowej, mechaniczne 

oczyszczenie i skropienie podbudowy oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni 

bitumicznej o grubości 5 cm.”   

Wszystkie prace wykonywane będą w istniejących granicach pasa drogowego dróg Gminy 

Ostrowite, zgodnie z przedstawionym harmonogramem robót uwzględniającym zakres 

robót do wykonania w 2022r oraz 2023r, zasadami wiedzy techniczno-budowlanej, 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przedmiarach robót, opisem 

technicznym dróg, planem sytuacyjnym dróg, przekrojem normalnym każdej drogi gminnej. 

Wykonawca zobowiązany jest podczas prac do prawidłowego oznakowania robót 

budowlanych oraz zabezpieczenia organizacji ruchu. 



3. W CZĘŚĆ IX – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ, punkt 1 

Było: 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj.: do dnia 09.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

Nowe brzmienie: 

 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

tj.: do dnia 15.03.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

 

4. W CZĘŚĆ XI – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , 

punkt 1 

 

Było: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite  do dnia 09.02.2022 r. do godz. 

13:00  

 

Nowe brzmienie: 

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod 

adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ostrowite  do dnia 14.02.2022 r. do godz. 

10:00  

 

5. W CZĘŚĆ XI – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT , 

punkt 8 

      Było: 

 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 09.02.2022 r. o 

godz. 13:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.  

Nowe brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem platformazakupowa.pl w dniu 14.02.2022 r. o 

godz. 10:05, tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy Pzp.  
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