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Wg rozdzielnika (wszyscy oferenci,  
którzy pobrali specyfikację) 
oraz strona internetowa prowadzonego 
postepowania   

 
 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 

pkt.1 ustawy p.z.p trybie podstawowym bez negocjacji. pn.  Rozbudowa istniejącego 
budynku usługowego o budynek gospodarczo – garażowy. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm) wyjaśnia 
treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)  
 
Pytanie 1  

Zgłaszamy prośbę, o uzupełnienie 

Odpowiedź  

Zamawiający uzupełnia zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – Rys. nr ZS1 oraz 
zaktualizowany o numerację stolarki rys. nr 3 – rzut parteru. 

Pytanie 2 

Zgłaszamy prośbę, o uzupełnienie informacji o przesunięcie istniejącego garażu stalowego. 
Dotyczy prac - utwardzenie podłoża oraz inne prace niewspomniane w przedmiarze. 

Odpowiedź 

Istniejący garaż należy przesunąć o ok. 1m wraz z utwardzeniem podłoża oraz przełożeniem 
istniejącej bramy wejściowej na stronę południową. 

 

W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy SWZ. 

Rozdział XVII Sposób oraz termin składania ofert pkt. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2021 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, Funkcjonalności 
do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 
szczegółach danego postępowania. Formularz oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres 
skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem” 

Rozdział XVIII Termin otwarcia ofert pkt. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2021 r. o godz. 12:00 

Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Olsztyn (parter) Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 
w Olsztynie” 



Rozdział XVI Termin związania z ofertą pkt. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca będzie związany z ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 11.09.2021 r. Bieg terminu 
związania z ofertą rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 

Termin wniesienia wadium upływa dnia 13.08.2021 r. o godz. 10:00 

 

 

 
Wójt Gminy Olsztyn  
   Tomasz Kucharski 
/podpisano elektronicznie/ 

 


