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Reguły, 4 lipca 2022 r 

ZP.271.1.34.6.2022 

 

Wykonawcy 
biorący udział w postępowaniu  

 
 
Dot. postępowania o udzielenia zamówienia publicznego nr ZP.271.1.34.2022 na: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej dla nasadzeń drzew i zagonków owocowych na 

terenie gminy Michałowice” 

 

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że na podstawie art. 284  ust. 2 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

udziela odpowiedzi na pytanie, które na podstawie art. 284  ust. 4 w związku z art. 284 ust. 1 

ustawy zostało złożone w dniu 04.07.2022r do ww. postępowania.  

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia 

na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Pytanie nr 1: 

Czy wykonawca do oferty musi zgodnie z informacją zamieszczoną w formularzu ofertowym, 

załączyć kosztorys ofertowy? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysów ofertowych. 

 

W związku ze złożonym pytaniem i udzieloną odpowiedzią do SWZ Zamawiający – Gmina 

Michałowice informuje, że na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3  ustawy Prawo zamówień 

publicznych  Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia - przedłuża 

termin składania ofert. 

Na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp. odpowiednio dokonuje zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu opublikowanego w BZP. 
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Rozdział XI Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje treść: 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres 

30 dni tj. do dnia 06.08.2022 r.  

 

Rozdział XV Sposób oraz termin składania ofert pkt 2 otrzymuje treść: 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 08.07.2022 

r. do godz. 10.00. 

 

Rozdział XVI Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje treść: 

1. Niepubliczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2022 r. o godzinie 11.30.  

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianie. 

Zgodnie z art. 286 ust. 7 ustawy dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

 

Z poważaniem 

Wójt Gminy Michałowice 
/-/ 
Małgorzata Pachecka 

 


