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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na 

terenie gminy” w podziale na części: 

1. Część zachodnia: Chochół; Podrudzie ul. Leśna; Arynów; Grabina ul. Akacjowa, Wspólna; 

Iłówiec ul. Mińska; Kluki-Iłówiec. 

2. Część wschodnia: Anielew ul. Pałacowa, Sosnowa; Barcząca ul. Grabowa; Janów ul. 

Wschodnia, Szkolna; Stara Niedziałka ul. Natolin. 

  

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) poniżej przedstawiam treść zapytań, jakie wpłynęły do 

Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.  

Pytanie 1:  

Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie brakujących dokumentów do udostępnionych przez 

Zamawiającego projektów tj. części rysunkowych  - schematów zasilania, planów sytuacyjnych, itp.. 

Wyżej wymienionych dokumentów brakuje w następujących częściach: 

- część zachodnia : Chochół, Grabina ul. Akacjowa 

- część wschodnia: Barcząca ul. Grabowa 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dodaje do SWZ następujące załączniki: 

Załącznik nr 12 do SWZ – Część rysunkowa Barcząca ul. Grabowa 

Załącznik nr 13 do SWZ – Część rysunkowa Chochół 

Załącznik nr 14 do SWZ – Część rysunkowa Grabina ul. Akacjowa 

Pytanie 2: 

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W części zachodniej, m. Grabina ul. Akacjowa przeznaczonych 

jest do montażu zgodnie z projektem 5 szt. opraw oświetlenia typu LED 58W, zaś udostępniony 

przedmiar obejmuje montaż jedynie 1 sztuki oprawy LED. Proszę o podanie prawidłowej ilości 

opraw, które mają być zamontowane.  

Odpowiedź: 



Prawidłowa ilość opraw, które mają być zamontowane wynosi 5 sztuk. 

Zamawiający informuje, że dodaje do SWZ Załącznik nr 11 – Aktualny przedmiar Grabina. 

Mając na względzie powyższe oraz działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) Zamawiający informuje, iż 

w ww. postępowaniu dokonuje się zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym 

zakresie:  

1. Rozdział 13 Sposób oraz termin składania ofert, ust. 5: 

Zmiana zapisu z:  

„Termin składania ofert upływa w dniu 21.07.2021 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

Na zapis: 

„Termin składania ofert upływa w dniu 23.07.2021 r., o godz. 10:00 - decyduje data oraz dokładny 

czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego.” 

2. Rozdział 14 Termin otwarcia ofert, ust. 1: 

Zmiana zapisu z: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 21.07.2021 r. 

godz. 10.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” 

Na zapis: 

„Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 23.07.2021 r. 

godz. 10.30. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.” 

3. Rozdział 10 Termin związania ofertą, ust. 1: 

Zmiana zapisu z: 

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem związania ofertą jest dzień, w którym upłynął termin składania ofert, tj. do dnia 19.08.2021 r.” 

Na zapis: 

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 

dniem związania ofertą jest dzień, w którym upłynął termin składania ofert, tj. do dnia 21.08.2021 r.” 

4. Rozdział 24 Załączniki do SWZ: 

Zmiana zapisu z: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP  

3. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz wykonanych robót  

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz osób  

5. Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy  



6. Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiary robót  

7. Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa  

8. Załącznik nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa  

9. Załącznik nr 9 do SWZ - STWiORB  

10. Załącznik nr 10 do SWZ – ID Postępowania  

Na zapis: 

1. Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 do SWZ – Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy PZP  

3. Załącznik nr 3 do SWZ – Wykaz wykonanych robót  

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Wykaz osób  

5. Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy  

6. Załącznik nr 6 do SWZ – Przedmiary robót  

7. Załącznik nr 7 do SWZ – Oświadczenie grupa kapitałowa  

8. Załącznik nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa  

9. Załącznik nr 9 do SWZ - STWiORB  

10. Załącznik nr 10 do SWZ – ID Postępowania  

11. Załącznik nr 11 do SWZ - Aktualny przedmiar Grabina. 

12. Załącznik nr 12 do SWZ – Część rysunkowa Barcząca ul. Grabowa 

13. Załącznik nr 13 do SWZ – Część rysunkowa Chochół 

14. Załącznik nr 14 do SWZ – Część rysunkowa Grabina ul. Akacjowa 

 

 


		2021-07-20T12:33:43+0200
	Radosław Legat; UGMM




