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Rybczewice Drugie, dnia 23 listopada 2018 r. 

IZP.271.34.2018 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA DO SIWZ 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego  

w miejscowości Rybczewice Drugie. 
  

W związku z pytaniami Wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej SIWZ) na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający 

udziela wyjaśnień:  

 

Pytanie nr 1: 

W dokumentacji projektowej „Oświetlenie i monitoring - etap II" zamieszczonej na stronie 

Zamawiającego brakuje rysunków, schematów, jest tylko opis techniczny. Prosimy o uzupełnienie 

dokumentacji o brakujące schematy rysunki. 

W przedmiarze robót „Oświetlenie i monitoring - etap II" ujęto mniejszy zakres robót niż w 

dokumentacji projektowej (mniejsze ilości słupów, kabli,  kamer). Prosimy o wyjaśnienie z czego 

to wynika. 

Odpowiedź: 

Zamawiający załącza poprawioną o rysunki dokumentacje techniczną. Dodatkowo Zamawiający 

wyjaśnia, że w związku z wyłączeniem z zakresu robót obiektu amfiteatru zostały wprowadzone 

zmiany w przedmiarach robót  dotyczące zmniejszenia zakresu robót budowlanych i 

elektrycznych dotyczących amfiteatru i jego otoczenia.  

 

 

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza następujące 

zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

 

 Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XIV 4 i 5: 

Treść pierwotna: 

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty 

oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu 

należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały 

okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość 

złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego 

dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. 

W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na 

przetarg pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie”, nie otwierać przed 27 listopada 2018 r. godz. 10:15”. Dokument musi 

być złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 27 

listopada 2018 r. do godz. 10:00. 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 27 listopada 

2018 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data 

wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 
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treść zmieniona: 

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty 

oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Oryginał dokumentu 

należy wpiąć do oferty w koszulce. Dokumenty muszą zachowywać ważność przez cały 

okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. Zamawiający dopuszcza możliwość 

złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej (jak również dowodu potwierdzającego 

dokonanie przelewu wadium wniesionego w pieniądzu na konto Zamawiającego), oddzielnie. 

W takim przypadku Wykonawca złoży ww. dokument w kopercie oznaczonej: „Wadium na 

przetarg pn.: „Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości 

Rybczewice Drugie”, nie otwierać przed 7 grudnia 2018 r. godz. 10:15”. Dokument musi być 

złożony w sekretariacie Urzędu Gminy, przed upływem terminu składania ofert tj.: do 7 

grudnia 2018 r. do godz. 10:00. 

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 7 grudnia 2018 

r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu 

środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 

 

 Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XV: 

Treść pierwotna: 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 21 grudnia 2018 r. 

Treść zmieniona: 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ – do dnia 4 stycznia 2019 r. 

 

 Zmianie ulegają postanowienia rozdz. XVII: 

Treść pierwotna: 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice – pok. 3 (sekretariat) do dnia 

27 listopada 2018 r. godz. 10:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nie oznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy 

Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, z dopiskiem: „Oferta – 

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice 

Drugie” oraz „Nie otwierać przed 27 listopada 2018 r. godz. 10:15”. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 

Rybczewice, sala konferencyjna. 

 

Treść zmieniona: 

1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy 

Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice – pok. 3 (sekretariat) do dnia 7 

grudnia 2018 r. godz. 10:00. 

2. Kopertę zewnętrzną (nieoznakowaną nazwą Wykonawcy) należy zaadresować: Wójt Gminy 

Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice, z dopiskiem: „Oferta – 

Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Rybczewice 

Drugie” oraz „Nie otwierać przed 7 grudnia 2018 r. godz. 10:15”. 

8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2018 r. o godz. 10:15 w siedzibie 

Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 

Rybczewice, sala konferencyjna. 
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 Zmianie ulega załącznik Dokumentacja techniczna – aktualny załącznik został 

zamieszczony na stronie BIP Zamawiającego: 

http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=312  

 

 

 

Powyższe pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Kierownik Zamawiającego, 

http://www.bip.rybczewice.pl/index.php?id=283&p=312

