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Siechnice, dnia 26.03.2021 r.

INFORMACJA
O WPROWADZONYCH ZMIANACH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa ulicy Polnej w Iwinach
na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 137 ust.1, art. 286 ust. 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadza
następujące zmiany:
Zmiana 1: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt.4 „Opis przedmiotu zamówienia”,
w pkt.4.1 dodaje się zapis: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zadania w wariancie ze
zmienioną konstrukcją jezdni tj. z asfaltobetonu, zgodnie z załączonym w dniu 26.03.2021 r.
projektem wariantowym, opracowanym przez biuro projektowe NOVA-PROJECT Sp. z o.o.
Zmiana 2: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt.4 „Opis przedmiotu zamówienia”,
w pkt.4.11 jest: Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, ma być:
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty podstawowej lub wariantowej, w podziale na :
1) Oferta podstawowa dotyczy wykonania zadania dla rozwiązań przyjętych w dokumentacji
projektowej opracowanej i udostępnionej rzez Zamawiającego,
2) Oferta wariantowa dotyczy wykonania zadania z konstrukcją jezdni z asfaltobetonu,
zgodnie z załączonym przez Zamawiającego w dniu 26.03.2021r. projektem wariantowym,
opracowanym przez biuro projektowe NOVA-PROJECT Sp. z o.o.
Zamawiający po uzyskaniu oferty podstawowej lub wariantowej, dokona oceny każdej z nich,
zgodnie z kryterium oceny ofert (pkt 14 SWZ).
Zmiana 3: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 16 „Sposób oraz termin składania ofert”
w pkt. 2. jest: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 04.03.2021 r.,
do godz. 9:00, zmieniony już do dnia 30.03.2021 r. do godz. 9:00, ma być: Ofertę wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 13.04.2021 r., do godz. 9.00.
Zmiana 4: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 17 „Termin otwarcia ofert” w pkt. 1 jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 04.03.2021 r. o godz. 11:00, zmieniony już na dzień 30.03.2021 r.
o godz.11.00, ma być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.04.2021 r., o godzinie 11.00.
Zmiana 5: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 18 „Termin związania ofertą” w pkt. 1
jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 01.04.2021r.,
zmieniony już do dnia 28.04.2021 r., ma być: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu
składania ofert do dnia 11.05.2021r.
Zmiana 6: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV– Przedmiot zamówienia w pkt. 4.2.2) Krótki opis
zamówienia dodaje się zapis: Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zadania w wariancie
ze zmienioną konstrukcją jezdni tj. z asfaltobetonu, zgodnie z załączonym w dniu 26.03.2021 r.
projektem wariantowym opracowanym przez biuro projektowe NOVA-PROJECT Sp. z o.o.
Zmiana 7: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VI– Warunki zamówienia w pkt. 6.1) jest: Zamawiający
wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie, ma być: Zamawiający wymaga albo dopuszcza
oferty wariantowe: Tak., w pkt.6.2) dopisuje się: dopuszcza zamiast oferty podstawowej.

Zmiana 8: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.1. Termin składania ofert jest:
2021-03-04 09:00, ma być: 2021-04-13 09:00.
Zmiana 9: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.3. Termin otwarcia ofert jest:
2021-03-04 11:00, ma być: 2021-04-13 11:00.
Zmiana 10: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.4. Termin związania ofertą
jest do: 2021-04-01, ma być do: 2021-05-11 .
W związku z umożliwieniem złożenia oferty wariantowej w postępowaniu zaktualizowano druk oferty –
Załącznik nr 2 do SWZ, Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz dodano dokumentację dla wariantowej
konstrukcji jezdni. Dokumenty te zostały umieszczone na stronie internetowej postepowania:
www.siechnice.bip.gov.pl> PRZETARGI> Postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych> Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą
Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice, jako:
- FORMULARZ OFERTY_ZMIANA 26.03.2021,
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 26.03.2021,
- Dokumentacja dla konstrukcji wariantowej 26.03.2021 r.
Zamawiający zapewniając wykonawcom niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach,
przedłuża termin składania ofert do dnia 13.04.2021 r do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert
na dzień na godz. 11:00. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.
Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Monika Małecka, tel. 71 786 09 48, Joanna Tulejko tel. 71
786 09 78, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl.
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