
 

 

UG.271.4.2021.CT.2 Jastków, dnia 22-04-2021 

 

 
 

 

WYJAŚNIENIA  

do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 

Dotyczy: zamówienia na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych ozn. Nr ewid. 217 w 

miejscowości Tomaszowice na odcinku od km 1+205 do km 1+616 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące treści 

SWZ. Treść pytań oraz odpowiedź Zamawiającego przedstawione zostały poniżej.  

 

Pytanie 1 

Proszę o dołączenie do dokumentacji planu sytuacyjnego z naniesioną lokalizacją drogi  

do modernizacji 

Odpowiedz: 

Zamieszczono w załączeniu. 

 

Pytanie 2 

Proszę o jednoznaczne określenie grubości i rodzaju masy warstwy ścieralnej nawierzchni  

z mieszanek mineralno-asfaltowych, gdyż istnieje rozbieżność między przedmiarem, SST i 

przekrojem normalnym 

Odpowiedz: 

Zamieszczono w załączeniu poprawiony przedmiar robót. 

 

Pytanie 3 

Proszę o podanie głębokości koryta w Przedmiarze robót (cz. kwalifikowalna) poz. 1 

Odpowiedz: 

Zamieszczono w załączeniu poprawiony przedmiar robót. 

 

Pytanie 4 

Proszę o zmianę jednostki przedmiarowej na m3w Przedmiarze robót (cz. niekwalifikowalna) poz.  

1 

Odpowiedz: 

Zamieszczono w załączeniu poprawiony przedmiar robót. 

 

Pytanie 5 

Proszę o dołączenie aktualnego tymczasowego projektu organizacji robót zgodnie z zapisem  

z SST D-M. 00.00.00 pkt. 9.1: „projekt organizacji ruchu na czas robót zostałopracowany przez 

jednostkę projektową i nie powinien być uwzględniony w kosztach robót”. 

Odpowiedz: 

Zamieszczono w załączeniu. 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 i 3  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych zmienia SWZ w zakresie odpowiedzi na pytania oraz zmienia zapis dotyczący terminu 

składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą na: 

 

14.2. Termin składania ofert: 30.04.2021 r. godz. 10:00. 

14.3. Termin otwarcia ofert: 30.04.2021 r. godz. 11:00. 

15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 29.05.2021 r. 

 

Jednocześnie dokonuje się zmiany zapisów w projekcie umowy : 

 



Preambuła 

Jest: Umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w  

trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., 2019 ze zm.)  

Powinno być: Umowę zawiera się w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicz-

nych (Dz. U. z 2019 r., 2019 ze zm.)  

§ 2 ust. 2 

Jest: Przedmiot umowy należy wykonać w terminie ….miesięcy do dnia zawarcia umowy.  

Powinno być:  Przedmiot umowy należy wykonać w terminie …….miesięcy od dnia zawarcia 

umowy. 

 

Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu nr 2021/BZP 

00029956/01 oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 810c2c4d-e4ea-4164-91b8-

814f53aafd5b opublikowanego na miniPortalu.  
 

 

 


