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Siechnice, dnia 02.04.2021 r.

INFORMACJA
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH
I WPROWADZONYCH ZMIANACH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św.
Krzyża w Siechnicach”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 284 ust.1 oraz 286 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień
i wprowadza następujące zmiany:
Pytanie 1: W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz znaczącymi zmianami w dokumentacji
projektowej dotyczących sieci uzbrojenia podziemnego, prosimy o odpowiedź na zadane pytania, oraz
z uwagi na wypadający bezpośrednio przed terminem składania ofert okres świąt wielkanocnych, prosimy
o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 12.04.2021
Odpowiedz: Zamawiający zmienia termin otwarcia ofert na dzień 13.04.2021 r.
Zmiana 1: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: 03.03.2021 r.,
do godz. 9.00, zmienionym już na dzień 07.04.2021 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 2: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 17 „Termin otwarcia ofert” w pkt. 1 jest:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.03.2021 r., o godzinie 11.00, zmienionym już na dzień 07.04.2021 r.
o godz.11.00, ma być: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 13.04.2021 r., o godzinie 11.00.
Zmiana 3: 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 31.03.2021r.
zmienionym już na dzień 05.05.2021 r., ma być: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu
składania ofert do dnia 12.05.2021r.
Zmiana 4: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.1. Termin składania ofert jest:
2021-03-03 09:00, ma być: 2021-04-13 09:00.
Zmiana 5: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.3. Termin otwarcia ofert jest:
2021-03-03 11:00, ma być: 2021-04-13 11:00.
Zmiana 6: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.4. Termin związania ofertą jest
do: 2021-03-31, ma być do: 2021-05-12.
Zamawiający będzie udzielał wyjaśnień na zadane pytania. Przedłużając terminu składania ofert,
Zamawiający zapewnia wykonawcom niezbędny czas na wprowadzanie zmian w ofertach. 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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