
 

 

271.13.2020  

         Lipnica Wielka, 04.01.2021 r.   

Do Wykonawców 

 

ZMIANA Nr 1 treści SIWZ  

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

dotyczy – postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: „Budowa muzeum pasterstwa wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą 

towarzyszącą” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Rzeczpospolita 

Polska – Republika Słowacka 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i 

kulturowego obszaru pogranicza”, projekt pt. „Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej 

Orawie” 

  Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.  

1843) Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia.  

Poniżej Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, które należy uwzględnić przygotowując ofertę.   

1.Pytanie Wykonawcy: W związku z obszerną ilością dokumentacji technicznej z jaką należy się zapoznać, 

noworocznym okresem urlopowym, nadal panującym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii 

związanym z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz przypadającym na przełom roku okresem remanentów w 

m.in. hurtowniach budowlanych, uniemożliwiającym Oferentom swobodne przygotowanie oferty (trudności w 

pozyskiwaniu wycen), proszę o przesuniecie terminu składania ofert z dnia 19.01.2021r. na dzień co najmniej 

02.02.2021 r. W obecnym terminie trudno przygotować rzetelną ofertę. 

1. Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę terminu składania ofert tj. na dzień 02.02.2021 r. 

Zamawiający po analizie przedstawionych argumentów dot. zmiany terminu składania ofert przesuwa ten 

termin na dzień 26.01.2021r.  godz. 10:00. 

ZMIANA TREŚCI SIWZ - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

Na podstawie art.  38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w odniesieniu do zmiany terminu składania i otwarcia ofert w 

brzmieniu:  

1) W CZĘŚĆ XIII – MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 SIWZ otrzymuje 

brzmienie: 1 Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518, pok. 

nr 2 /Kasa/, w terminie do dnia 26.01.2021 roku do godz. 10:00. 

b) ust. 2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2021 roku o godz. 10:15 w 

Urzędzie Gminy Lipnicy Wielkiej, 34-483 Lipnica Wielka 518 pok. nr 10. Otwarcie ofert jest jawne.  

 

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków i pytań o wyjaśnienie treści 

SIWZ.        

 

Wójt Gminy Lipnica Wielka    

        Mateusz Alojzy Lichosyt 


