
                                                                                                

   Modliborzyce, dnia 11 kwiecień 2022 r. 

Znak postępowania: INW.271.1.1.2022  

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa 

drogi gminnej nr 108710L od km 0+000 do km 0+811,50 w miejscowości Stojeszyn 

Drugi”. 

 

  W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego odnoszącym się do 

prowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 z późn. zm.), zgodnie z art. 284 ust. 1 ww. ustawy, Zamawiający wyjaśnia:  

1. Czy Wykonawca w swojej wycenie ma uwzględniać pozycje przedmiaru od 29 do 31? 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca nie uwzględnia pozycje przedmiaru 

od 29 do 31.   

Jednocześnie w wyniku powyższych wyjaśnień, zgodnie z art. 286 ust. 1 i 3 PZP 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w sposób następujący w zakresie:  

 

Rozdział 2 - OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Zamawiający aktualizuje treść przedmiaru robót w zakresie: Przebudowy drogi gminnej 

nr 108710L od km 0+000 do km 0+811,50 w miejscowości Stojeszyn Drugi. 

2. Wprowadza zmianę treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ) polegającą na 

zmianie treści § 12 ust. 4 załącznika nr 7 do SWZ (PPU), który otrzymuje brzmienie: 

„ Strony uzgadniają, iż Zamawiający uprawniony jest do potrącania należności z tytułu kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy – bez uzyskiwania zgody Wykonawcy,  

z uwzględnieniem zapisów art. 15r
1
 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. 

U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm.).” 

 

Rozdział 10 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 



Jest: 

10.2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 12.04.2022 r. do godz. 

10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.  

Powinno być: 

10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 14.04.2022 r. do godz. 

10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem 

przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.  

 

Rozdział 11 - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Jest: 

11.1. Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 11.05.2022 r. 

Powinno być: 

11.1. Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, tj. do dnia 13.05.2022 r. 

 

Rozdział 12 - TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Jest: 

12.1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal  za pośrednictwem ePUAP do dnia 12.04.2022 r. 

do godziny 10:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2022 r., o godzinie 11:00.   

Powinno być: 

12.1. Ofertę należy złożyć przez miniPortal  za pośrednictwem ePUAP do dnia 14.04.2022 r. 

do godziny 10:00. Szczegółowy sposób składania ofert określa rozdział 7 SWZ.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2022 r., o godzinie 11:00.   

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany 

treści ogłoszenia o zamówieniu.  

                                                                                                  


