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Reguły, 17 lipca 2020 roku  

ZP.271.2.27.  .2020 

  WYKONAWCY 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa ulicy 
Bankowej w Komorowie” Nr sprawy ZP.271.2.27.2020 

 
 

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 38 ust. 2  ustawy Prawo 

zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843.) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez 

Wykonawcę w dniu 16.07.2020 r. dot. ww. postępowania przetargowego: 

 
Pytanie nr 1 
Termin wykonania robót do dni 31 sierpnia 2020 jest nierealny. Prosimy o wydłużenie terminu 

realizacji prac do dnia 31 października 2020 r. 

Odpowiedź:  
Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia  na 30 września 2020 r. 
 
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający zawarł umowy na usunięcie kolizji z Zakładem Energetycznym?. 
Odpowiedź: 
Procedura zawarcia umowy z Zakładem Energetycznym trwa (przekazano komplet dokumentów do 

PGE) niemniej jednak podpisanie umowy będzie możliwe dopiero po wyłonieniu wykonawcy 

omawianych robót oraz po przedstawieniu cen wykonania robót na podstawie kosztorysu wykonawcy. 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 oraz ust. 4 a, a także art. 12 a ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 
2019 r., poz. 1843) Zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego 
w BZP pod nr 540130883-N-2020 z dnia 18-07-2020 r. i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  
                                                                                                                       

W związku z udzielonymi odpowiedziami  zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ: 
 
W rozdz. 3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
nowa treść: 
„Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia 
umowy do dnia 30 września 2020 roku.” 
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W rozdz. 15  „MIEJSCE i TERMIN SKŁADANIA oraz  OTWARCIA OFERT”  

 
1) pkt.15.2 nowa treść: 

„Termin składania ofert upływa dnia 29.07. 2020 r.  godz. 10:00.” 

 
2) ust. 15.7 nowa treść: 

„Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie 
Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Michałowice, Aleja Powstańców Warszawy 1 Reguły, 
05-816 Michałowice, sala konferencyjna, pok. 216, II piętro.” 

 

Odpowiednio ulega zmianie treść w pkt.13.16 NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 

OTWARCIA OFERT  29.07.2020 r.  godz. 10:30 

 

 

       Z poważaniem 

 

Wójt Gminy Michałowice  
 
/-/ Małgorzata Pachecka 

 


