
 

Opatówek, dnia 18 luty 2019 r. 

 
Zp.In.271.7.2019 

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI ORAZ UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SPECYFIKACJI 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
 
Dotyczy przetargu nieograniczonego na: 

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy 
Opatówek.                                                          
 

Gmina Opatówek informuje, że Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację ww. zadania złożył zapytania do Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia.  

 

W związku z powyższym Gmina Opatówek przekazuje poniżej treść pytań i udziela 

odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 
W SIWZ w pkt.2.8 i 10.2 Zamawiający podaje termin składania ofert na dzień 1 marca 2019 

roku o godz. 9.45, natomiast w pkt.13.1. Zamawiający podaje termin otwarcia ofert na dzień 

14 luty 2019 r. o godz. 9.45. Proszę o podanie właściwej daty złożenia i otwarcia ofert. 

 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
W pkt 13.1 SIWZ nastąpiła oczywista omyłka. Zamawiający informuję, że obowiązującym 

terminem składania ofert jest 1 marca 2019 r. godz. 09:45, natomiast terminem otwarcia jest 

1 marca 2019 r. godz. 10:00. W związku z powyższym pkt 13.1 SIWZ zostanie poprawiony. 

 

Pytanie nr 2: 
W projekcie umowy w par.11 pkt.1 , Zamawiający proponuje płatność po zakończeniu 

realizacji całego zadania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza częściową płatność 

(etapowanie) na podstawie wcześniej uzgodnionego harmonogramu pomiędzy Stronami ? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
W związku z krótkim okresem realizacji inwestycji i terminem rozliczenia z instytucją 

zarządzającą dofinansowaniem Zamawiający nie przewiduje częściowych płatności.  

 

Pytanie nr 3: 
W projekcie umowy w par.2 pkt.3 Zamawiający przewiduje zakończenie realizacji umowy  

na dzień 17 maja 2019 r. Biorąc pod uwagę fakt,  że poprzedni przetarg w tej samej sprawie 

z dnia 29.01.2019 (unieważnienie z dnia 14.02.2019) przewidywał zakończenie realizacji 

zadania na 14.05.2019 , to teraz zważywszy na fakt że przetarg jest przesunięty o 14 dni  

to termin zakończenia również powinien ulec zmianie. Czy Zamawiający przewiduje zmianę 

terminu zakończenia realizacji np. na 30.06.2019 r. ? 

 
 



 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający wydłużył okres realizacji inwestycji z dnia 15 maja 2019 r. na 17 maja 2019 r.  

i uważa obecny termin jako realny na wykonanie przedmiotowej inwestycji.  

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia.  
 

 

Dodatkowo Gmina Opatówek informuje, że wprowadza następujące zmiany do SIWZ: 

1. W rozdziale I SIWZ (Instrukcja dla Wykonawców) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) W pkt 13 ppkt 13.1 zapis:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 14 lutego 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

zmienia się na:  

"Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć  

w dniu 1 marca 2019 roku o godzinie 1000 w siedzibie Zamawiającego  

w sali nr 15." 

 

 

 Burmistrz Gminy Opatówek 

 /-/ Sebastian Wardęcki 


