
 

 
 

 
INW.271.35.2018                 Myślenice, dnia 22.11.2018 r. 
 

 

 

Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego  

wg rozdzielnika 

 

 

Zamawiający:  Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. 

 

Dotyczy:          „Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Drogini”  

 

Zamawiający działając z trybie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), po dokonaniu analizy 

SIWZ opracowanej w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, dokumentacji 

technicznej zamieszczonej na stronie internetowej oraz zadanych pytań składa następujące 

wyjaśnienia: 

 

Pytanie 1:  

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert tj. do 30.11.2018. czy przewiduje Zamawiający 

wydłużenie czasu zakończenia prac? Pracę będą wykonywane w okresie zimowym, co wiążę 

się problemami wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną (ujemne temperatury). 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin wykonania zamówienia do 31.07.2019 r    

 

W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający postanawia o przedłużeniu terminu 

składania ofert do dnia 23.11.2018 roku, godzina pozostaje niezmienna.  

 

W związku z powyższym: 

1) skreśla się dotychczasową treść pkt 19 IDW (cześć I SIWZ) a punkt ten otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: w sekretariacie Urzędu 

Gminy Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w nieprzekraczalnym 

terminie: 

 

do dnia 07.12.2018 do godz. 09:00 

 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie (paczce). Kopertę 

(paczkę) należy opisać następująco: 

 



Gmina Myślenice 

ul. Rynek 8/9, 

32-400 Myślenice   

 

Oferta w postępowaniu na roboty budowlane: 

„Budowa zaplecza socjalno-szatniowego w Drogini” 

    nr ref. INW.271.35.2018 

Nie otwierać przed dniem: 07.12.2018 godz. 09:15 

(wpisać datę i godzinę wyznaczoną jako termin otwarcia ofert) 

 

3. Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

 

2) skreśla się dotychczasową treść pkt 21 IDW  (cześć I SIWZ) a punkt ten otrzymuje 

następujące brzmienie : 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w pok. nr 15 Urzędu Gminy 

Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice, w terminie:  

 

w dniu 07.12.2018 o godz. 09:15 

 

 

 

 

 

 

     Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 


