
Podegrodzie, dn. 02.05.2019 r. 

Znak: ZGK-ZP.271.1.5.2019 

 
 

Dotyczy: zamówienia publicznego p.n. „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych 

osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III 

W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji na: „Odbiór i transport 

do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni 

ścieków w Podrzeczu” III – Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu 

działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) stosownie do art. 38 ust. 4 wyżej cytowanej 

ustawy, Zamawiający przed upływem terminu składania ofert, dokonuje następujących zmian treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Pytanie nr 1: 

Proszę o możliwość oraz wyznaczenie terminu odbycia wizji lokalnej osadów ściekowych dotyczących 

postępowania „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów ściekowych 

wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III  

Odpowiedź: 

Przeprowadzenie wizji lokalnej będzie możliwe w dniu 06.05.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00 oraz 

07.05.2019 r. w godz. 10:00 – 13:00. 

 

Pytanie nr 2: 

Ze względu na przypadające dni wolne od pracy tj. 01 oraz 03.05.2019 r. wyznaczony termin składania 

ofert jest zbyt krótki na rzetelne przygotowanie oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 10.05.2019 r. do godz. 10.00. 

 

 

Zamawiający zmienia zapisy w SIWZ: 

1) pkt. 8.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„W powyższym przypadku (pkt 8.3) kwota wymaganego wadium musi znajdować się na koncie 

Zamawiającego najpóźniej w dniu 10.05.2019 r. o godz. 10
00

.” 

2) pkt. 9.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od 

dnia 10.05.2019 r.” 

3) pkt. 11.1 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w Sali Obsługi Klienta Urzędu Gminy Podegrodzie, w terminie do dnia 

10.05.2019 r., do godziny 10
00

”. 

4) pkt. 11.3 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Oferta złożona po terminie tj. dnia 10.05.2019 r. po godzinie 10
00

 zostanie zwrócona Wykonawcy 

niezwłocznie bez otwierania.”, 

5) pkt. 11.4 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie (opakowaniu), opisaną wg 

poniższych ustaleń: 

 Nazwa i adres Wykonawcy 



 Nazwa i adres Zamawiającego – Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej                          

w Podegrodziu, 33-386 Podegrodzie 248 

 Oferta na Przetarg – „Odbiór i transport do miejsc przetwarzania komunalnych osadów 

ściekowych wytworzonych na gminnej oczyszczalni ścieków w Podrzeczu” III 

  „UWAGA: nie otwierać przed 10.05.2019 r. godziną 10
15

 

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca. 

6) pkt. 11.11 SIWZ otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Podegrodzie – pokój nr 33 w dniu 10.05.2019 r.                

o godzinie 10
15

. 

 

Zamawiający Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu na podstawie art. 

38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), przedłuża termin składania ofert do 10.05.2019 r.  

Zamawiający Gmina Podegrodzie – Zakład Gospodarki Komunalnej w Podegrodziu, stosownie do art. 

38 ust. 4a w zw. z ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszcza ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

W przypadku w/w zmian ma zastosowanie art. 12 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, ponieważ zmiany są istotne i dotyczą w szczególności określenia przedmiotu, wielkości  

lub zakresu zamówienia oraz mają wpływ na czas niezbędny do przygotowania oferty, a zatem 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub 

ofertach, do dnia 10.05.2019 r., godz. 10.00. 

 

Niniejsza zmiana jest integralną częścią SIWZ. 

 

 

 

 

 


