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Biuro Zamówień Publicznych
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa,

BZP.271.19.2020

Nysa, dnia 25 maja 2020 r.
Strona internetowa na której została udostępniona SIWZ.

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Skorochowie – etap”
Ogłoszenie o zamówieniu nr 539210-N-2020 z dnia 12-05-2020 r.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ – ZMIANA TERMIUNU SKŁADANIA OFERT

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia dla przedmiotowego postępowania.
Pytanie
Pozycja 34,35
-na czym polega regulacja słupów -Jakiego rodzaju maja być nasadzenia i zagospodarowanie w przestrzeni pozycja 21 w opisie umocnienie płytami ażurowymi a według rysunku D-4 umocnienie ściana oporowa o
wymiarach 100x60x100x12
Odpowiedź.
Umocnienie płytami ażurowymi poz. kosztorysu 21 – należy zastosować płyty ażurowe (nachylenie terenu nie
wymaga zastosowania ściany oporowej).
Poz. 35 zastosować nasadzenie krzewów liściastych ( wielkość i gatunek uzgodnić z Zamawiającym w trakcie
prowadzonych robót).
Poz. 34 słupy energetyczne należy dostosować do wykonywanego zakresu ścieżki pieszo - rowerowej.
W przypadku potrzeby przesunięcia słupa energetycznego, należy go przesunąć i usytuować tak aby nie
kolidował z wykonywanym ciągiem pieszym.
Jednocześnie, w związku z wyjaśnieniami treści SIWZ - działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych) – Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania
ofert.
Zamawiający przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 28 maja 2020 r.
W związku z powyższym:
1) termin składania ofert upływa w dniu 28 maja 2020r. o godzinie 10:00;
2) otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 maja 2020 r. o godzinie 10:30.
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. Niniejszym ulegają zmianie odpowiednio inne terminy
tj. początek biegu terminu związania ofertą, oznaczenia umieszczone na opakowaniu oferty.
Bieg terminu związania ofertą który wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem nowego terminu składania
ofert.
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - opublikowane w BZP .
Wyjaśnienia i zmiana treści SWIZ - stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich
Wykonawców i każdy Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić w treści składanych ofert.
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