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ZP.271.9.2018.IBK 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie”   
 

– zmiana treści SIWZ. 

 Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśniam oraz udzielam 

odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść 

zapytań jest cytowana na podstawie wniosków z dnia 10 września 2018 roku:  

 
Pytanie: 

Czy możliwe jest zastosowanie więźby dachowej z dźwigarów kratowych deskowych? 

Odpowiedź: 

Tak, możliwe jest zastosowanie więźby dachowej z wiązarów kratowych. 

 

Pytanie  

Czy możliwe jest przedłużenie terminu wykonania do 15.12.2018? 

Odpowiedź  

Zgodnie z przeprowadzoną analizą procesu inwestycyjnego, Zamawiający uznał, że termin 

wykonania zostanie wydłużony do 17.12.2018 r. Termin ten zobowiązuje Wykonawcę do 

wykonania w ww. terminie zadania.   

 

W części 7 SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

do 17 grudnia 2018 r.  

W części: Załącznik nr 2 do SIWZ zdanie: „Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 

do dnia 30 listopada 2018 r.” otrzymuje brzmienie:  

„Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do dnia 17 grudnia 2018 r.”  

Zgodnie z art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku dokonywania 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 



postępowaniu lub termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we 

wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne. 

 

W związku z tym w pkt. 15 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA 

OFERT  

pkt. 1 otrzymuje brzmienie: 

1. Miejsce i termin składania ofert :  

Urząd Gminy w Skoroszycach, ul. Powstańców Śląskich 17; sekretariat – pok. nr  16 

(I piętro),  

nie później niż o godzinie 10:00. w dniu 21 września 2018 r. do godziny 10:00 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem  kopercie 

(paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

 
Nazwa i adres 

Wykonawcy 

                                                                                                               Gmina Skoroszyce 
                                                                                                               ul. Powstańców Śl. 17 

                                                                                                               48-320 Skoroszyce  

 
Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie: 

„Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Starym Grodkowie”   
Nie otwierać przed dniem: 21.09.2018 r. do 10:15 

 

pkt. 2 otrzymuje brzmienie: 

Miejsce i termin otwarcia ofert  

- Urząd Gminy w Skoroszycach, pokój nr 11 (I piętro) w dniu 21.09.2018 r. o godzinie 

10:15 

 

Zamawiający przypomina, iż wyżej udzielone odpowiedzi stanowią integralną część 

specyfikacji i wiążą Wykonawców. 

Numer zmienionego ogłoszenia: 500218203-N-2018 z dnia 11-09-2018 r.  

 

         

         Zatwierdzam                                                                                                             

                             /-/ Barbara Dybczak                                                                                                       
                           Wójt Gminy Skoroszyce 

           

 

Informację niniejszą zamieszcza się  

na stronie internetowej Zamawiającego  

w dniu 11.09.2018  r.  


