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Drzycim, dnia 11.01.2022 r. 
GMINA DRZYCIM             

ul. Podgórna 10 

86-140 Drzycim 

 
RIRG.271.28.2021 

WSZYSCY WYKONAWCY 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ 

ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – 

III etap” 

I.  ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA WYKONAWCY 

 

Gmina Drzycim udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania z dnia  10 stycznia 2022 roku oraz dokonuje sto-

sownych modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówień (dalej SWZ), zamieszczonej na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings. 

 

Treść zapytania 1 : 

Prosimy o zamieszczenie schematów rozdzielnic elektrycznych RO1, RO2, RO3, RO4, DC.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający załącza do niniejszej informacji brakujące schematy rozdzielnic elektrycznych RO1, RO2, RO3, RO4, 

DC. 

 

Treść zapytania 2: 

Z uwagi na znacznie wydłużony czas oczekiwania na wyceny materiałów i duże zmiany cen na rynku, prosimy o wydłużenie 

terminu składania ofert o minimum 7 dni. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający zdecydował o przedłużeniu terminu składania ofert, ustalając nowy termin na dzień 24.01.2022 r.  – 

szczegóły w dalszej części niniejszej informacji.  

   

 

II  ZMIANA TREŚCI SWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej PZP, Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 24 stycz-

nia 2022 roku do godz. 09:00 oraz o zmianie następujących zapisów SWZ: 
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Zmiana nr 1 

Zamawiający uzupełnia Dokumentację projektowa i techniczną stanowiącą załącznik nr 11 do SWZ dołączając brakującą 

dokumentację branży elektrycznej -  schematy rozdzielnic elektrycznych RO1, RO2, RO3, RO4, DC 

Zmiana nr 2  

Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 lutego 2022 roku..” 
 

Zmiana nr 3   

Rozdział XVII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings do dnia 24.01.2022 roku do godziny 09.00.” 

Zmiana nr 4  

Rozdział XVIII ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:  

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 stycznia 2022 roku o godz.  09.10”. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyniku wprowadzonych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o za-
mówieniu. 

Powyższe informacje są obowiązujące i są częścią SWZ. Oferty należy przygotować z ich uwzględnieniem.                  

                 

     Wójt Gminy 

          /-/ Marian Krywald 

        


