
 

  
 

Kudowa Zdrój, dnia 4.11.2019 roku 

 

Park Narodowy Gór Stołowych  

 

Znak sprawy: ZBU.371.9.2019 

 

Wykonawcy zainteresowani 

udziałem w postępowaniu 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn. Budowa szlaku pieszo-rowerowego z kostki 

piaskowcowej 15/17 wraz z małą infrastrukturą turystyczną 

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dalej Ustawy, do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące w/w 

postępowania. 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 Ustawy udziela następujących wyjaśnień: 

 

Pytanie nr 1: 

W związku z licznymi pytaniami i udzielonymi odpowiedziami WYKONAWCA ZWRACA SIĘ PROŚBĄ O 

PRZESUNIĘCIE TRERMINU SKLADANIA OFERT O MIN. 7 DNI CZYLI NA 12.11.19.  Powyższy termin jest 

niezbędny w celu rzetelnej i prawidłowej wyceny oferty Wykonawcy oraz jego Pdwykonawców w zakresie 

drogowym, mostowym i małej architektury 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert zostaje wyznaczony na 

08.11.2019 roku godz. 11:00.  

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę zapisu pktu 13.10 SIWZ "NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 29.10.2019 

" na poprawną datę złożenia ofert. 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w odpowiednim zakresie.  

 

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy dokonuje modyfikacji 

następujących punktów SIWZ: 



 

  
 

1. Punkt 13.10 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„13.10. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz 

opisanych w następujący sposób: 

 

„Oferta w postępowaniu: „Budowa szlaku pieszo-rowerowego z kostki piaskowcowej 15/17 wraz z małą 

infrastrukturą turystyczną.”., NIE OTWIERAĆ przed dniem 08.11.2019 roku, godz. 11:10”.” 

 

2. Punkt 14.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„14.1. Oferty należy składać do dnia 08.11.2019 roku, do godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul. 

Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania 

ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy” 

3. Punkt 14.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019 roku, o godz. 11:10 w siedzibie Zamawiającego.” 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy, mając na względzie treść udzielonych 

odpowiedzi oraz dokonanych modyfikacji SIWZ informuje, iż dokona również stosownych zmian 

w treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

Zastępca Dyrektora PNGS 

/-/ mgr inż. Bartłomiej Jakubowski 


