Reguły, 7 sierpnia 2019 r.

Wszyscy Wykonawcy:
Zamówienia publicznego
ZP.271.2.48.2019

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO NR 1

Zamawiający – Gmina Michałowice informuje, że w dniu 05.08.2019 r. wpłynął wniosek
wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. „Budowa budynku
socjalnego w Komorowie przy ul. Sieradzkiej na dz. nr ew. 845/1 w ramach zadania:
”Budowa budynków socjalnych” (nr ogłoszenia 581029-N-2019 z dnia 2019-07-31 r.), nr
sprawy: ZP.271.2.48.2019).
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający - Gmina Michałowice udziela odpowiedzi.
TREŚĆ WNIOSKU WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ZAMAWIAJĄCEGO
- INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Nr 2

Pytanie nr 1:
Proszę o udostępnienie edytowalnych plików Przedmiarów prac (zał. B) tj. rozszerzenia KST.
lub ATH – państwa pliki są nie edytowalne tj. rozszerzenia PDF
Odpowiedź:
Zamawiający publikuje wnioskowany załącznik B (przedmiar) dodatkowo w postaci pliku w
formacie .ATH
Pytanie nr 2:
Ze względu na wakacyjny okres urlopowy i związane w tym utrudnienia w pozyskaniu
kompleksowych informacji na temat dostępności i ceny materiałów przeznaczonych do realizacji
budowy, prosimy o przedłużenie terminu złożenia oferty na dzień 23.08.2019 r.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 23.08.2019 r.
Działając stosownie do zapisów art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykaz wprowadzonych zmian:

1. W rozdziale 14 SIWZ „Opis sposobu przygotowania ofert”, zapis ppkt. 14.16.,
jest:
„(…) nie otwierać przed terminem 14 sierpnia 2019 r., godz. 10:15”
powinno być:
„(…) nie otwierać przed terminem 23 sierpnia 2019 r., godz. 10:15”
2. W Rozdziale 16 SIWZ „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”, w ppkt 16.4.
oraz ppkt 16.6.
jest:
„16.4. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 14.08.2019 r., godz.
10:00”
(…)
„16.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r., godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
(…)”.
powinno być:
„16.4. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 14.08.2019 r o godz.
10:00”
(…)
„16.6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2019 r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego,
(…)”.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 3 w zw. z art. 38 ust. 4a przywołanej ustawy, dokonał
zmiany ogłoszenia o zamówieniu (ogłoszenie BZP nr 540164960-N-2019 z dnia 07-08-2019 r. )
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.
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