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BZP.271.2.2023         Siechnice, dnia 17 lutego 2023 r. 
 
 

INFORMACJA 
O UDZIELONYCH WYJAŚNIENIACH  

 
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siechnice, w podziale na trzy części 

 
Na podstawie   284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021 poz. 1129 ze zm.) zwanej  dalej: „ustawa Pzp”,  Zamawiający udziela 
wyjaśnień i wprowadza następujące zmiany: 

 
PYTANIE 1: Czy Zamawiający zmieni warunek udziału w postępowaniu określony w ramach 
Rozdziału 6 ust. 6.2.4. pkt. 1) ppkt c) z: 
„c) CZĘŚĆ 3: w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 zamówienie 
o charakterze i złożoności robót budowlanych zgodnych przedmiotem zamówienia, polegających na: 
rozbudowie/budowie/przebudowie stacji uzdatniania wody do docelowej wydajności 100 m3/h - każde 
zamówienie.” 
na: 
„c) CZĘŚĆ 3: w realizacji w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował należycie minimum 1 zamówienie 
o charakterze i złożoności robót budowlanych zgodnych przedmiotem zamówienia, polegających na: 
rozbudowie/budowie/przebudowie stacji uzdatniania wody do docelowej wydajności 95 m3/h - każde 
zamówienie.” 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę i dopuści  jako 
wystarczającą w zakresie realizacji warunku o którym mowa w rozdziale 6 ust. 6.2.4. pkt. 1) ppkt c) 
SWZ realizację SUW o docelowej wydajności 95 m3/h. 

PYTANIE 2: Wnosimy o zmianę terminu składania ofert określonego przez Zamawiającego w 
Rozdziale 16 ust. 16.1 z: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 24.02.2023 r, do godz. 10:00.” 
na: 
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem 
https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania do dnia 03.03.2023 r, do godz. 10:00.” 
 
ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę terminu składania ofert. 

 
 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia 

03.03.2023 r. do godz. 10:00.  W związku z tym zmianie ulegają: 
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1) zapisy rozdziału 16 pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi 

dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem 

https://platformazakupowa.pl/pn/siechnice w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania do dnia 03.03.2023 r, do godz. 10:00”. 

2) zapisy rozdziału 17 pkt 1 SWZ, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 

03.03.2023 r, o godzinie 10.05.”  

3) zapisy rozdziału 18 ust. 1, które otrzymują brzmienie: 

„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 02.04.2023 r.” 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej 

w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia. 

 

Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie. Osobą 

upoważnioną do kontaktów jest Joanna Tulejko, tel. 71 786 09 78 Gmina Siechnice,  

ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice; e-mail: zp@umsiechnice.pl. 

 

 
Joanna Tulejko 

Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych i Umów 
        
 

 
            
           
 
        
           


