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INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT  

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa pałacu w Suchej 

Górnej”. 

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.ITTM.SG.PN4.2018 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), 

zwanej dalej PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania. 

 

Treść pytań Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego: 

1. Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy wartości brutto z 10% na mniejszą 

wartość np. 7%? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

2. Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Zamawiający dopuszcza łączenia polisy OC? 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łączenia polisy OC w przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców. 
 

3. Czy Zamawiający uzna kierownika budowy, którego realizacja prawidłowo ukończonej roboty budowlanej polegającej na remoncie, 

przebudowie i rozbudowie obiektu wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków jest na kwotę 1 000 000? 

Odpowiedź: Zamawiający uzna kierownika budowy, który spełnia wymagania SIWZ, Rozdział IV, pkt. 1, ppkt. 2) c. 
 

Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579), 

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa dnia 29.03.2018r. godz. 12.00. 

 

Zmiana treści SIWZ – Rozdział X, pkt. 1, 3, 6 oraz ogłoszenia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

1. Oferty należy składać w biurze Pełnomocnika Zamawiającego INVESTTEAM S.C. – BIURO: budynek (Biura Projektów Budownictwa 

Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.), ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2018 

roku do godziny 12.00. 

2. Oferty otrzymane po terminie do składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

3. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu zaadresowanym do Zamawiającego, które będzie posiadać następujące 

oznaczenia:  

Zamawiający: GMINA POLKOWICE, Urząd Gminy Polkowice, ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice, Pełnomocnik: INVESTTEAM SPÓŁKA 

CYWILNA, INVESTTEAM S.C. – BIURO, ul. Opolska 11-19 lok.1, 52-010 Wrocław 

OFERTA do przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ZP.ITTM.SG.PN4.2018 na: „Przebudowa pałacu w Suchej Górnej” – nie otwierać 

przed dniem 29 marca 2018 roku, godz. 13.00 oraz opatrzy kopertę pieczęcią adresową Wykonawcy. 

4. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że dostarczy Pełnomocnikowi Zamawiającego pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. 

5. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 

6. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 29 marca 2018 roku o godz. 13.00 w biurze Pełnomocnika Zamawiającego przy ul. Opolskiej 11-

19 lok.1, 52-010 Wrocław. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Pełnomocnik Zamawiającego poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Z poważaniem, 

Zespół „INVESTTEAM” S.C. 

 


