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Stawiguda, dnia 15.06.2020r. 

 

 

Zamawiający: Gmina Stawiguda 

 11 – 034 Stawiguda 

 ul. Olsztyńska 10, 

 REGON: 510743195 

NIP:  739–384–15–84 

Strona internetowa: bip.stawiguda.pl 

E–mail:  stawiguda@stawiguda.pl 

 przetargi@stawiguda.pl 

 

 

DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ 

 

 

BiZ.271.1.13.2020 

 

 

Dotyczy: Postępowanie BiZ.271.1.13.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie 

tymczasowej drogi z płyt betonowych 634 mb. 

CZĘŚĆ I – Wykonanie prac na dz. nr 209/4 obr. Jaroty (od działki nr 209/28 do dz. nr 275 obr. 

Jaroty) 

CZĘŚĆ II - Wykonanie prac na dz. nr 201/10 oraz 209/28 obr. Jaroty (od działki nr 207/1 do 

działki nr 209/25) 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na wniesione przez Wykonawcę zapytania: 

 

Pytanie 1 

W związku z ogłoszonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

tymczasowej drogi z płyt betonowych, proszę o wyjaśnienie jakiej szerokości pobocze należy wykonać w 

części II zadania? W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia występują dwie szerokości 0,5m i 

0,75m, która jest prawidłowa? 

Odpowiedź na pytanie 1 

Zamawiający informuje, że należy wykonać pobocza o szerokości 0,5m. 

 

INFORMACJA 

o zmianie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia w następujący sposób: 
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I. Rozdział XVI Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty ust. 3 otrzymuje 

brzmienie: 

3. Oznakowanie następująco:  

 

BiZ.271.1.13.2020 – Wykonanie tymczasowej drogi z płyt betonowych 634 mb. 

CZĘŚĆ I – Wykonanie prac na dz. nr 209/4 obr. Jaroty (od działki nr 209/28 do dz. nr 275 obr. 

Jaroty) 

CZĘŚĆ II - Wykonanie prac na dz. nr 201/10 oraz 209/28 obr. Jaroty (od działki nr 207/1 do 

działki nr 209/25). 

 

Nie otwierać do dnia 18.06.2020r. do godz. 12:00 

 

Koperta/opakowanie wewnętrzne zawierające ofertę powinno posiadać nazwę i adres Wykonawcy. 

 

II. Rozdział XVII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda – 

Biuro Obsługi Klienta na parterze budynku do dnia 18.06.2020r. do godz. 11:45 

2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2020r. o godz. 12.00 i transmitowane będzie 

online. Link do transmisji zostanie zamieszczony na 10 minut przed planowanym otwarciem, na 

stronie bip.stawiguda.pl w zakładce: Publiczne otwarcie ofert przetargowych online. 

 

 

Powyższe informacje wiążą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. Wyjaśnienia 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia powodują zmianę ogłoszenia oraz powodują zmianę 

terminu złożenia ofert. 

 

 

 

z up. WÓJTA 

 

Artur Bal 

Sekretarz Gminy 
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