Modliborzyce, dnia 28 maj 2021 r.
Znak postępowania: INW.271.1.3.2021
WYJAŚNIENIA, ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji na zadanie pod nazwą: „Modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Modliborzyce”
Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U.
z 2019 r., poz. 2019 r. ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści
specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).
W związku z prośbami o przesunięcie terminu składania ofert Zamawiający, wydłuża
termin składania ofert do dnia 8 czerwca 2021 r. do godziny 10:00

Pytanie nr 1:
Czy

Zamawiający

przewiduje

wydłużenie

terminu

realizacji

etapu

dotyczącego

przygotowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji
środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego? Na dzień dzisiejszy uzyskanie decyzji
środowiskowej trwa co najmniej 8 miesięcy i nie jest to w żaden sposób zależne od
Wykonawców/Projektantów a jedynie od opieszałości urzędów (być może w wyniku
pandemii), Przewidujemy, że prace projektowe i opracowanie dokumentacji formalnoprawnej potrwa w dzisiejszych warunkach co najmniej rok.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji etapu dotyczącego
przygotowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę, decyzji
środowiskowej oraz pozwolenia wodno-prawnego.
Jeżeli zajdą przesłanki przesunięcia terminu wykonania etapu dotyczącego przygotowania
dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem, wówczas będzie to możliwe zgodnie z § 15
Projektowanych Postanowień Umowy (tj. Załącznik Nr 6 do SWZ).

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania
ofert do dnia 08.06.2021 r. do godziny 10:00.
W związki z powyższym zmianie ulegają:
1) Rozdział 10 ust. 10.3. SWZ w następujący sposób:
Treść pierwotna: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do

31.05.2021 r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą.
Treść aktualna: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do

08.06.2021 r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą.
2) Rozdział 11 ust. 11.1. SWZ w następujący sposób:
Treść pierwotna: Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia

upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 29.06.2021 r.
Treść aktualna: Wykonawca związany będzie ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia

upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 07.07.2021 r.
3) Rozdział 12:
 ust. 12.1. SWZ w następujący sposób:
Treść pierwotna: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP
do dnia 31.05.2021 r. do godziny 10:00. Szczegółowy sposób
składania ofert określa rozdział 7 SWZ.
Treść aktualna: Ofertę należy złożyć przez miniPortal za pośrednictwem ePUAP
do dnia 08.06.2021 r. do godziny 10:00. Szczegółowy sposób
składania ofert określa rozdział 7 SWZ.
 ust. 12.2. SWZ w następujący sposób:
Treść pierwotna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2021 r., o godzinie
11:00.
Treść aktualna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021 r., o godzinie
11:00.

