
Wałbrzych, dnia 12.11.2019 r. 

 

 

 

Wyjaśnienie dotyczące zapytania od Wykonawcy w sprawie  

dokumentacji przetargowej i przedłużenie terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia pn.  

„Budowa stacji uzdatniania wody z ujęcia podziemnego,  

przy ul. Włościańskiej 10 d w Jedlinie-Zdroju” 

 

 

 

W związku z zapytaniem jakie wpłynęło od Wykonawcy, Zamawiający udziela następujących 
wyjaśnień wiążących dla prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

Pytanie:  

W związku z ogłoszonym przetargiem, ze względu na obszerność dokumentacji projektowej i krótki 
czas na przygotowanie oferty prosimy o udostępnienie oferentom kosztorysów ślepych bądź 
przedmiarów robót. 

 
Odpowiedź na pytanie: 

Powołując się na § 4, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego:  

 

Rozdział 2. Zakres i forma dokumentacji projektowej 

§ 4, ust. 3  

„Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie 

zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia 

ryczałtowego, dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót” 

 

Zamawiający informuje, że nie udostępnia przedmiaru robót.  

 

 

W nawiązaniu do wprowadzonych istotnych zmian dotyczących warunku udziału  

w postępowaniu Zamawiający informuje, że na podstawie art. 12a ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) 

przedłużenia termin składania ofert do dnia 12.12.2019 r. do godziny 12:00. Natomiast otwarcie 

ofert przez komisję nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego w sali 

konferencyjnej (I piętro). W związku z powyższym Zamawiający wprowadza następujące zmiany 

odpowiednio w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w  treści ogłoszenia o zamówieniu 

– według poniższej tabeli. 

 

 

 

https://www.lexlege.pl/odbior-rob-bud/rozdzial-2-zakres-i-forma-dokumentacji-projektowej/4796/


Miejsce  
w dokumentacji 

przetargowej 

ZAPIS PRZED DOKONANIEM ZMIANY ZAPIS PO DOKONANIU ZMIANY 

Sekcja IV: Procedura 
IV.2.2) 
 
Rozdz. XI ust.1 SIWZ 

Termin składania ofert  
Data: 11/12/2019 
Czas lokalny: 12:00 

Termin składania ofert  
Data: 12/12/2019 
Czas lokalny: 12:00 

Sekcja IV: Procedura 
IV.2.7) 
 
Rozdz. XI ust.2 SIWZ 

Warunki otwarcia ofert 
Data: 11/12/2019 
Czas lokalny: 13:00 
Miejsce: al. Wyzwolenia 39 
 w Wałbrzychu, POLSKA,  
I piętro (sala konferencyjna). 

Warunki otwarcia ofert 
Data: 12/12/2019 
Czas lokalny: 13:00 
Miejsce: al. Wyzwolenia 39 
 w Wałbrzychu, POLSKA,  
I piętro (sala konferencyjna). 

 
   

 
 


