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AT.282.65.2021.ACZ                          Bodzentyn, dnia 16-07-2021 r. 

Dotyczy: 

Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275 pkt.  1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp 

pn.:„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce 

edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III -  „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, 

położonych na obszarze ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi 

zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Świętokrzyskiego Parku 

Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. Bodzentyn.”  

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu 
 

Zamawiający informuje, iż wpłynął wniosek od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający, na 

podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp przekazuje treść wniosku wraz z odpowiedzią: 

 

Pytanie: 

„Witam. Jestem zainteresowany wzięciem udziału w przetargu na ułożenie drogi na Świętą Katarzynę. 

Proszę o wskazanie materiału i źródła, z jakiego można go pozyskać. Osobiście byłem w kopalni Bukowa 

Góra gdzie otrzymałem odpowiedź iż trakcja wymagana przez Państwa jest niedostępna. Kopalnia 

„Wiśniówka” również nie posiada wymaganego przez Państwa materiału. Kopalnia „Tumlin” posiada kamień 

w kolorze czerwonym co odbiega od waszego wskazania. Ponieważ termin wskazania ofert to 20.07.2021 

proszę o pilną odpowiedź gdyż wymagania stawiane przez Państwo są nie są realne do zrealizowania. 

Osobiście jestem w stanie zaproponować inne rozwiązanie które mogę przedstawić osobiście”.   

 

Odpowiedź:  

 Rodzaj materiału został opisany przez Zamawiającego w Załączniku 1D do SWZ – przedmiar robót (poz.12, 

13 i 14 str. 4). Materiał jest dostępny na rynku, przy czym Zamawiający podkreśla że wymiary wymaganego  

materiału na nawierzchnię są określone jako wymiar minimalny oraz dostępne są frakcje opisanego kruszywa. 

  

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 22-07-2021 roku do 

godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-07-2021 roku o godzinie 11.30. 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że: 

1. W Rozdziale XII pkt 1 jest:  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia                                       

18 sierpnia 2021  r. włącznie. 

Po zmianie:  

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia                                       

20 sierpnia 2021  r. włącznie. 

 

2. W Rozdziale XIV pkt 1 jest:  

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 lipca 2021 roku, do godziny 11:00.  

Po zmianie: 

Oferty należy składać w terminie do dnia 22 lipca 2021 roku, do godziny 11:00.  
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3. W Rozdziale XIV pkt 5 jest:  

   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2021 roku o godzinie 11:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie”  

udostępnionej zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

Po zmianie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lipca 2021 roku o godzinie 11:30 za pomocą funkcjonalności „Deszyfrowanie”                     

udostępnionej zamawiającemu w  miniPortalu, pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

 

4. W załączniku nr 3 do SWZ (formularz ofertowy) pkt 5 jest:  

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 18 sierpnia 
2021 roku włącznie.  

Po zmianie: 

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 sierpnia 
2021 roku włącznie.  

 

 

z up. Paweł Sadrak 

gł. specjalista ds. obsługi funduszy celowych 

/podpis na oryginale/ 
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