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Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizację w systemie „zaprojektuj i wybuduj” 
inwestycji pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Brusach ” dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, 
Działania 11.2 Gospodarka odpadami, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający udziela wyjaśnienia na 
skierowane przez Wykonawcę zapytanie do treści SIWZ w następujący sposób:
1. Zważywszy na cały zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego jaki należy wykonać 

poprzez m.in. uzyskanie mapy do celów projektowych, opracowanie i przygotowanie koncepcji 
zagospodarowania terenu (brak takiego dokumentu w PFU), następnie opracowanie 
dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie zezwoleń na budowę, czasookres 
otrzymania formalnego Pozwolenia na Budowę, następnie realizację robót budowlanych aż do 
momentu złożenia wniosku i uzyskania decyzji Pozwolenia na Użytkowanie, zdaniem 
Wykonawcy jest niemożliwy do zrealizowania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
tzn. 14.08.2020 r.
Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w wykonywaniu robót o podobnym zakresie 
stwierdzamy, że realnym terminem na wykonanie wszystkich robót wraz z uzyskaniem 
wszelkich formalnych zezwoleń jest 31.05.2021 r.
W związku z powyższym niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ 
Rozdział IV - dotyczącą terminu wykonania zamówienia na „Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać przedmiot zamówienia w terminie do 31.05.2021 r.”
Odp. Zamawiający nie zmieni przedmiotowych zapisów.

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający zmienia treści 
SIWZ w następujący sposób:
1. Ust. 3 pkt 3) Rozdziału VI SIWZ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia otrzymuje brzmienie:
„Dowód wniesienia wadium.”

2. Ust. 4 Rozdziału VIII SIWZ Wymagania dotyczące wadium otrzymuje brzmienie:
„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Brusach: Bank PeKaO S. A. Oddział w Brusach 23 1240 3783 1111 0010 4467 
6284 z adnotacją: „Wadium nr sprawy ZGK 341.4.2020” (decyduje data uznania wpłaty 
na koncie Zamawiającego). Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.”

3. Pkt 12 Rozdziału X. SIWZ Opis sposobu przygotowania ofert otrzymuje brzmienie;
„Oferta wraz z załącznikami musi zostać złożona w zaklejonej, nieprzezroczystej kopercie 
w siedzibie Zamawiającego. Koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz być 
zaadresowana i oznaczona:
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Zakład Gospodarki Komunalnej w Brusach 
ul, Bolta 10, 89-632 Brusy

„Realizacja w systemie „zaprojektuj i wybuduj” inwestycjipn.
„Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach” 

dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na 
lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.2 Gospodarka odpadami, 

współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
Nie otwierać przed 7 kwietnia 2020 r. godz. 1315

4. RozdziałXI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2020 r. do godz. 13— w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy pok. nr 2 (sekretariat).
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 13— w Zakładzie Gospodarki 

Komunalnej w Brusach, ul. Bolta 10, 89-632 Brusy, pok. nr 3.
3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.”

Powyższe wyjaśnienie i zmiany treści SIWZ są dla Wykonawców wiążące, stają się 
integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i należy je uwzględnić w składanej 
ofercie.

Zgodnie z art. 12a ww. ustawy, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas 
niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach do dnia 7 kwietnia 2020 r. do godz. 1300.

sktadu
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