
 

                                        

                                                 Swarzędz, dnia 18 stycznia 2022 r. 

WRPZP.271-19/2021 
 

Wyjaśnienia  

Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 

dotyczy post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ro zbudowa  

ul. Katarzy ńskiej od ul. Swarz ędzkiej do ul. Promyk w m. Gruszczyn, Gmina 

Swarzędz”. 
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający przekazuje 

Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 17.01.2022, proszę  

o informację: 

Czy w poz. 250 i 260 zmieniona wartość nie powinna wynosić z 7541 m3 na 7994 m3, 

zgodnie z kosztorysem w tej pozycji występuje jednostka m3, a nie m2 

Wyjaśnienie nr 1 

Zamawiający informuje, że w poz. 250 i 260 prawidłowa jednostka to m3 

Poprawne wartości pozycji w kosztorysie będą odpowiednio wynosić dla numeru: 

• 250 z wartości 7541 m3 wartość 7994 m3 

• 260 z wartości 7541 m3 wartość 7994 m3 

 

Zamawiający nadaje nowe brzmienie zapisom treści SWZ, w Rozdziale VIII, pkt 1, 1), c); „o 

którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 

ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego 

przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 

1559 i 2054),” 

oraz 

W rozdziale XVI pkt 1 otrzymuje następującą treść: 

„1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19.02.2022 r. tj. przez okres 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.” 



 

W rozdziale XVII pkt 2 otrzymuje następującą treść: 

„2. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.01.2022 r. do godziny 10:00 dokonując 

przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na 

miniportalu.” 

 

W rozdziale XVII pkt 7 otrzymuje następującą treść: 

„7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2022 r. o godzinie 11:00.” 

 

 

 

 Z poważaniem 
         
        Marian Szkudlarek 
                                     


