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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania inwestycyjnego: „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa 

Sidzina”.    

 

1. Na podstawie art.38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004r. Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania. 

1) Treść zapytań jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 25 marca 2019 r. :  

 Pytanie: 

 „Czy Zamawiający dopuszcza takie przeprojektowanie części drogowej zamówienia 

 aby wyeliminować konieczność uzyskiwania Pozwolenia na budowę lub konieczność 

 uzyskiwania zgody na realizację inwestycji drogowej (całość branży drogowej 

 zamówienia na działce drogowej)? Pozwoli to na dotrzymanie terminów z uwagi na 

 możliwość realizacji robót budowlanych na zgłoszenie. Konieczność uzyskania 

 Pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID uniemożliwia realizację inwestycji w 

 założonym przez Zamawiającego terminie.” 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania części drogowej zamówienia 

 tylko na działce drogowej.  

2) Treść zapytania jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 25 marca 2019 r. : 

 „Czy zamawiający przewiduje zmianę terminu zakończenia w sytuacji pojawienia się 

 niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty problemów lub przedłużenia 

 się procedury uzgodnień przedmiotowych dokumentacji” 

 Odpowiedź: 

 W związku z tym, że Gmina Skoroszyce otrzymała dofinansowanie w ramach 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204-2020 na realizację projektu 

 „Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Sidzina” z ostatecznym terminem 

 złożenia wniosku o płatność 30.06.2019 r., na podstawie  przeprowadzonej analizy, 

 Zamawiający uznał, że termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony tylko w 

 uzasadnionych okolicznościach, których zamawiający, działając z należytą 

 starannością, nie mógł przewidzieć. 
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3) Treść zapytania jest cytowana na podstawie wniosku z dnia 25 marca 2019 r. : 

 Czy zamawiający przewiduje realizację inwestycji na działkach których nie jest 

 właścicielem? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający przewiduje realizację inwestycji na nieruchomościach należących do 

 Gminy Skoroszyce.  

 

2. Działając na podstawie art.38  ust. 4  ustawy  Prawo zamówień publicznych z dnia 29 

stycznia 2004 r. Zamawiający - dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu 

składania ofert. Powyższe uzasadnione jest koniecznością udzielenia odpowiedzi na 

zapytania do treści SIWZ. 

W związku z powyższym : 

1)   termin składania ofert upływa w dniu 1 kwietnia 2019 r.  o godzinie 10:00; 

2)   otwarcie ofert nastąpi  w dniu 1 kwietnia 2019 r.  o godzinie 10:15.  

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 

Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy tj. początek biegu terminu związania 

ofertą, termin dotyczący wadium oraz oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty. 

Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego 

terminu składania ofert. Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia w/w 

terminu składania ofert przy ustaleniu terminu składania wadium w innych formach niż forma 

pieniężna. 

Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP,  plik: 

„ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf” 

 Przedmiotowa zmiana stanowi integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich 

Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest ją uwzględnić w treści składanych ofert. 

    

         Zatwierdzam    

                 Barbara Dybczak 

        /-/ Wójt Gminy Skoroszyce  

   

 

Informację niniejszą zamieszcza się  

na stronie internetowej Zamawiającego  



 
 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 

 
w dniu 27.03.2019 r.  


