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Odpowiedź na pytania zadane przez Wykonawców do postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie pn.: ,,Budowa oczy§zcza|ni ścieków m. Zapolice,

gm. Zapolice1

Na podstawie art. 38 ust. I i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam oraz udzielam odpowiędzi na

zadane przez Wykonawców pytania w przedmiotowym postępowaniu. Treść zapytań jest

cytowana.

Pvtania Wvkonawcv z dnia 21, sierpnia 2017 r.:

Ętanie 1.

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem przetargowym zwracamy się do

Państwa z prośbą o prze§unięcie terminu złożenia ofert o 10 dni. Ze względu na

trwający okres urlopowy część firmn potencjalnych dostayców urządzeń

technologicznych wyspecyfikowanych w projekcie sygnalizuje opóźni&ia w przesłaniu

ofert handlowych. Pragniemy dołoĘć wszelkich starań, aby nasza oferta uwzględniała

wszelkie możliwe rozwiązania dostępne na polskim rysunku, w związku z tym prosimy o

wydłużenie terminu skladania ofeń.

Odpowied ź Zamaw iają cego :

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu składania ofert

o wnioskowany okres 10 dni. Po analizie Pństwa wniosku, zapisów SIWZ oraz aktualnej

sytuacji wbranży budowlanej Zamawiający wydłuzy termin składania ofert o 7 dnitj. do dnia

6'września 2017 r. do godz. 10.00.
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W związku powyzszym Zamańający informuje, że zmianie ulegają następujące zapisy

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

rozdział X pkt 3 ppkt 2)

rozdziń XI pkt 1. i pkt 3

które otrrymują brzmienie:

rozćlziaNX pkt 3 ppkt 2)

2) Koperta/opakowanie zaliterujące ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na

adres podany w punkcie l niniejszej SIWZ i opatrzone nazwą, dokładnym adresem

Wykonawcy oraz oznaczonę w sposób następujący:

,,Oferta - Budowa ocąyszczalni ścieków w m Zapolice, gm. Zapolice".''

nie otwierać przed 6 września 2017 r., godz. 10:10r'.

rozćlziałXl pkt 1 i pkt 3

1. Oferty należy składać do dnia: 6 września 2017 t.

Zamańającego:.

Gmina Zapolice

plac strżacki 5

98-161 Zapolice

Pokój nr 15 (sekretariat)

do godz.: 10:00, w siedzibie

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 6 września 2017 r., o godz.

Zamańającego:

Gmina Zapolice

ul. Plac Strazacki 5

98-161 Zapolice

Pokój nr 21 (sala konferencyjna)

l
,

lQ:l0, w siedzibie

l
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