
 

 

Głuchołazy, 04.11.2022r. 

ZP.271.1.47.2022.JSz 

              Do Wykonawców postępowania  

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pasterówka w miejscowości 
Konradów w Gminie Głuchołazy  

   

 Na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy,  wyjaśnia treść 
SWZ: 

1. Pytanie 

Zgodnie z Rozdziałem nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia, z zakresu realizacji zadania 
wyłączona została budowa przyłączy. Prosimy o potwierdzenie, że przyłączy kanalizacji 
sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych nie należy ujmować w wycenie- pozycje 
przedmiaru robót nr od 141 do 227. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, że z zakresu  realizacji zadania wyłączona została budowa 
przyłączy. Przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych nie należy 
ujmować w wycenie. 

W załączeniu Zamawiający udostępnia przedmiar w formacie .PDF i .ATH po sporządzonej 
aktualizacji. 

W aktualnym przedmiarze nie ma pozycji dotyczących przyłączy wodociągowych i 
przyłączy kanalizacji sanitarnej czyli pozycji od 141 do 227 włącznie. 

 Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
Burmistrz Głuchołaz działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Głuchołazy,  zmienia treść 
SWZ w następujący sposób: 

1) Zamawiający zmienia  termin związania ofertą (pkt 11.1.  SWZ): 



 

 

„11.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 9 grudnia 2022r., przy czym 
pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin 
składania ofert.” 

3) Zamawiający zmienia  termin składania ofert i otwarcia ofert (pkt 13.1.1 i 13.2.1.  SWZ): 

„13.1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu 
https://miniportal.uzp.gov.pl/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada   2022r. 
do godziny 10.00.  

13.2.1. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 listopada 2022r. o godzinie 10.30  za pośrednictwem 
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ . „ 

Niniejsze wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną treść SWZ. W Pozostałym zakresie SWZ nie 
ulega zmianie. 
 
 
W załączeniu: 
 
1) Przedmiar w formacie .PDF i .ATH  
 
 

     
 Zastępca Burmistrza Głuchołaz 

        /-/      Roman Sambor 

 

 

 

 

 

 


