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ZGK.PROW.01.V.2021                                                                                                     Janów, dnia 28 maja 2021 r. 

 

Odpowiedź na zapytanie oraz zmiana SWZ 

Dotyczy postępowania nr ZGK.PROW.01.V.2021 Budowa kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bystrzano-

wice do miejscowości Bystrzanowice Dwór.  

Informujemy, że w postępowaniu dotyczącym realizacji inwestycji polegającej na budowa kanalizacji sani-

tarnej z miejscowości Bystrzanowice do miejscowości Bystrzanowice Dwór wpłynęło następujące zapytanie: 

„1. Jeśli Zamawiający jest w posiadaniu niniejszych dokumentów, prosimy, o załączenie dokumentacji geo-

logicznej oraz uzgodnień z Zarządcami Dróg” 

Odp.: Dokumentacja geologiczna oraz dwie decyzje Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie, dołącza 

się do dokumentacji na stronach: https://www.miniportal.uzp.gov.pl, https://www.bip.zgk-janow.pl oraz 

https://www.zgk-janow.pl/ 

Ponadto Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie: 

1. Terminu związania ofertą określonego w punkcie 9. SWZ, gdzie dotychczasowy zapis o treści: 

„9. Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 06.07.2021 r”. zmienia się na następujący:  

„9. Wykonawcy będą związani ofertami do dnia 07.07.2021 r.”  

2. Terminu składania ofert określonego w punkcie 11.10. SWZ, gdzie dotychczasowy zapis o treści:  

„11.10. „Termin składania ofert: do dnia 07.06.2021 r. do godziny 12:00”  

zmienia się na następujący:  

„11.10. Termin składania ofert: do dnia 08.06.2021 r. do godziny 10:00.”  

3. Terminu otwarcia ofert określonego w punkcie 12.1. SWZ, gdzie dotychczasowy zapis o treści:  

„12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2021 r. o godzinie 14:00.” 

zmienia się na następujący:  

„12.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.06.2021 r. o godzinie 12:00.” 

4. W Załącznikach do SIWZ, w pkt. 5 w wykazie dokumentacji dotychczasowy zapis o treści: 

„1. Wzór umowy o roboty budowlane 

  2. Projekt budowlany  

  3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  4. Przedmiar robót.” 

Zmienia się na następujący: 

„1. Wzór umowy o roboty budowlane 

  2. Projekt budowlany  

  3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

  4. Przedmiar robót. 

  5. Badania geologiczne. 

  6. Uzgodnienia z Zarządcą drogi” 

 

Załączniki: 

1. Dokumentacja geologiczna. 

2. Uzgodnienia z Zarządcą drogi – 2 decyzje. 
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