
Miedźno, dnia 16 czerwca 2020 roku 

Gmina Miedźno 
ul. Ułańska 25, 
42-120 Miedźno 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Dotyczy postępowania pn: „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miedźno w systemie” 

zaprojektuj i wybuduj” w formule partnerstwa publiczno - prywatnego” („Przedsięwzięcie PPP”). 

Numer sprawy: RR.271.2.8.2020 

Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej 

„uPzp”), Zamawiający przekazuje treść pytań jednego z Wykonawców z dnia 3 czerwca 2020 roku 

wraz z odpowiedzią. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że na podstawie art. 38 ust 4 uPzp, dokona 

zmian  w SIWZ w zakresie wskazanym w odpowiedzi na pytanie. 

Pytanie nr 1 
 
Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu składania ofert określonego 
w pkt 14 SIWZ i wyznaczenie nowego terminu składania ofert na 21 lipca 2020 r.  

Wprowadzenie powyższej modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ jest konieczne ze względu na 
fakt, że wyznaczony przez Zamawiającego termin jest niewystarczający, aby przygotować ofertę.  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę  na ww. modyfikację SIWZ Jednocześnie Zamawiający informuje, że w  

Rozdział 13 pkt 13.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

13.6.  Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej, nienaruszonej kopercie opatrzonej 

nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowanej na Urząd Gminy Miedźno, ul. Ułańska 25, 42-

120 Miedźno z dopiskiem:  

oferta - wybór partnera prywatnego dla realizacji Przedsięwzięcia pn. „BUDOWA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO NA TERENIE GMINY MIEDŹNO W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ” W 

FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO”  

NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 30.07.2020 r. 

 

Rozdział 14 SIWZ otrzymuje brzmienie:  

ROZDZIAŁ 14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

14.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.07.2020 r. do godziny 10.00 w pok. 11 (Biuro 

podawcze) Urzędu Gminy Miedźno przy ul. Ułańskiej 25, 42-120 Miedźno. 

14.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 30.07.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie 

Zamawiającego, pokój nr 03 (Sala sesyjna). W przypadku utrzymania ogłoszonego na 

obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Zamawiający zastrzega, że publiczne 



otwarcie ofert może nastąpić on-line na żywo o czym Zamawiający powiadomi przed 

terminem otwarcia ofert, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej  

www.bip.miedzno.akcessnet.net/” 

14.3. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą np. pocztą kurierską o 

terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do 

Zamawiającego.  

14.4. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie- art. 84 ust. 2 

ustawy Pzp. 

Pytanie nr 2: 

Prosimy o dodanie w SIWZ następującego postanowienia oraz wskazanie daty i godziny wizji 
lokalnej: 

„Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej na 
przyszłym miejscu wykonywania zamówienia. W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy 
zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do kontaktowania się z wykonawcami, nazwisk 
osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniu 17 
czerwca 2020 r. o godz. 11.00. Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać 
przy sobie dokument tożsamości. Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania 
wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej 
nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ.”  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia, że w ROZDZIALE 13 po pkt 13.10 wprowadza się pkt 13.11. w brzmieniu :  

„13.11. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez wykonawców przed 
złożeniem oferty , wizji lokalnej na przyszłym miejscu wykonywania zamówienia.  

W celu udziału w wizji lokalnej wykonawcy zobowiązani są do zgłoszenia osobie uprawnionej do 
kontaktowania się z wykonawcami, nazwisk osób, które wezmą udział w wizji lokalnej.  

Wizja lokalna zostanie przeprowadzona nie później niż do dnia 7 lipca 2020 r. po uzgodnieniu z 
Zamawiającym.  

Osoby, które przybędą na wizję lokalną zobowiązane są posiadać przy sobie dokument 
tożsamości. Oraz stosowne upoważnienie od Wykonawcy.  

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ, a w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania 
dotyczące treści SIWZ.” 

 

 

  (-) Agnieszka Związek  

Sekretarz Gminy Miedźno 

http://www.bip.miedzno.akcessnet.net/

